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إٌف ا٢بمد هلل ٫بمده، كنستعينو، كنستغفره، كنعوذ ابهلل من شركر أنفسنا، كمن سيئات     
أعمالنا، من يهده هللا فبل مضلَّ لو، كمن ييضًلٍل فبل ىادمى لو، كأشهد أف ال إلو إال هللا، 

ا عبده كرسولو.  كأشهد أٌف ٧بمدن
 

 .(ُ)ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ٿ  ژ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ژ 

 . (ِ)ژڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ      ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿٺ

  ﮴ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳ژ 

 .(ّ)ژ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻   ﮼
 
 

 كبعد:
لفقو من أفضل العلـو كأشرفها؛ إذ لو صلة قوية بفهم نصوص الشريعة فإٌف علم ا  

الٍب ىي الغاية من خلق ا٣بلق، كما قاؿ  الصحيحة اإلسبلمية، كالعمًل ٗبقتضاىا، كالعبادة
 .(ْ)ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ تعاذل: 

، فإٌف كإذا كاف أصل النجاة ال ٰبصل للعبد إال بصحَّة الٌتوحيد كسبلمتو من شوائب الشرؾ
فقوى  ٛباـ النجاة ال ٰبصل إال بصحة العبادة كسبلمتها من شوائب البدعة، كلقد جعل النيب 

 .(ٓ)"َمْن يُرِد هللا بو خَتًا يفقِّهو ُب الدين: "العبد عنواًنن إلرادة هللا بو ا٣بّبى؛ فقاؿ 
، كأرفعها قدرنا، كأعظمها منزلةن  وؼبا كاف علم الفقو ، ككاف االشتغاؿ بو من أشرؼ العلـو

                                                 

 (.َُِمراف، اآلية: )آؿ ع سورة( ُ)
 (.ُالنساء، اآلية: ) سورة( ِ)
 (.ُٕ-َٕاألحزاب، اآليتْب: ) سورة( ّ)
 (.ٔٓ: اآلية: )الذارايتسورة ( ْ)
 ِٓ/ُالبخػػػػارم ُب صػػػػػحيحو، كتػػػػاب العلػػػػػم، ابب مػػػػن يػػػػػرد هللا بػػػػو خػػػػػّبنا يفقهػػػػو ُب الػػػػػدين ) أخرجػػػػو( ٓ)

 (.َُّٕبرقم ُٕٗ/ِسللة )(، كمسلم ُب صحيحو، كتاب الزكاة، ابب النهي عن ا٤بُٕبرقم
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، فكاف من فضل هللا علٌي أف يسٌر رل القبوؿ ُب الدراسات فيورغبت  من أجل القرابت
العليا )مرحلة ا٤باجستّب( ُب كلية الشريعة اب١بامعة اإلسبلمية اب٤بدينة ا٤بنورة بقسم الفقو، ك٤با  

على ىذه الدرجة العلمية كتابة رسالة علمية ُب فرع التخصص،  كاف من متطلبات ا٢بصوؿ
فقد يسٌر هللا بفضلو ككرمو ٍب بتعاكف اإلخوة الفضبلء أف كقفت على ٨بطوط ُب الفقو 

" للعبلمة أٞبد بن دمحم بن حجر ا٥بيتمي رٞبو اإلمداد بشرح اإلرشادالشافعي كىو كتاب "
طركحٍب لنيل ىذه الدرجة العلمية ُب ٙبقيق جزء ىػ( فلردت أف تكوف إْٔٗهللا ا٤بتوَب سنة )

ابب ُب أحكاـ أمهات ( إذل هناية )فصل ُب أماف الكافرمن بداية ) من ىذا السفر القيم
 ( لوحة من نسخة األصل كىي النسخة الظاىرية.ِٗ(، كيقع ُب )األوالد

 أسباب اختيار اؼبوضوع:
 :ا اؼبخطوط للتحقيق ما يليمن أىم األسباب اليت دفعتٍت إىل اختيار ىذإف      
الفقو كتب بْب كتب الفقو عامة ك  يتبوأ مكانة عالية فهذا الكتابكشرحو لكتاب أٮبية ا: أواًل 

، ٗبا أكدعو مؤلفو من أقواؿ كأراء كاجتهادات كترجيحات ذات قيمة علمية ا٤بتلخرة الشافعي خاصة
 ، كجودة ُب الَبتيب.عالية، ككل ذلك كاف بعبارة سهلة، كمعُب كاضح، كحسن استدالؿ

من أعبلـ ا٤بذىب  افعلم: ا٤بكانة العلمية العالية لصاحب ا٤بًب كالشرح؛ فهما اثنًيا
 الشافعي.
شاركة ُب أداء ا٤ب: ا٤بساٮبة ُب إثراء ا٤بكتبة اإلسبلمية بتحقيق الكتب ا٤بخطوطة، ك اثلثًا

 األمة.شيء من حقوؽ العلماء على األمة ٕبفظ علمهم، كاإلسهاـ  ُب نشره ُب 
ٲبنح الطالب ملكة  إذ : االشتغاؿ بتحقيق ا٤بخطوطات ُب كتب ا٤بذاىب الفقهيةرابًعا

 علمية ُب علـو شٌب.
 أمهية اؼبوضوع:

 :عدة نواح عدة، أٝبلها ُب اآلٌبكتسب ا٤بخطوط أٮبيتو من ي      
 القيمة العلمية ؼبنت الكتاب ومؤلفو. - أ

 اؼبكانة الكبَتة ؼبنت الكتاب:  -ُ
( لشرؼ الدين إ٠باعيل بن أيب بكر إرشاد الغاوي ُب مسالك اغباويكىو )ا٤بًب، 
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ىػ( حيث اختصر فيو ا٢باكم الصغّب ّٕٖا٤بشهور بشرؼ الدين بن ا٤بقرئ )ت 
( للرافعي العزيز بشرح الوجيز)كتاب ( ٨بتصر لاغباوي الصغَتللقزكيِب، ككتاب )

الوسيط ُب  من كتابو )٨بتصر لئلماـ الغزارل والوجيز(، الشرح الكبَتا٤بعركؼ بػػػ )
( البسيطكما صرح مؤلفو ىو ٨بتصر لكتابو اآلخر ا٤برسـو بػػػ )والوسيط ( اؼبذىب

هناية اؼبطلب ُب دراية كالذم اختصره من كتاب شيخو إماـ ا٢برمْب ا٤بوسـو بػػػ )
 الشافعي. ُب الفقوالكتب أىم  (، كىذه السلسلة من اؼبذىب

 كبَتة هبذا اؼبختصر:العناية ال  -ِ
كأبصولو ا٤ببِب عليها، فكم من  بو الشافعي كانت ٥بم عناية كبّبةإٌف ا٤بشتغلْب ابلفقو 

 شارح لو كًنظم، ككم من ٧بشٌو كمدلل كمعلل.

 ، كقد كقفت على ٟبسة منها ىي على النحو اآلٌب:ك٩با يدؿ على ذلك كثرة شركحاتو 

 ىػ(.ّٕٖ)ت:  قرئ.إخبلص الناكم شرح إرشاد الغاكم ٤بؤلف ا٤بًب شرؼ الدين بن ا٤ب 

 ىػ(.َٔٗ)ت:  ا٤بقدسي بن أيب شريفلكماؿ اإلسعاد شرح اإلرشاد ل 

  ىػ(.ْٕٗ)ت:  اإلرشاد للعبلمة أٞبد ابن حجر ا٥بيتمياإلمداد بشرح 

 ىػ(.ٖٖٗ)ت:  شرح اإلرشاد لشمس الدين ا١بوجرم 

 ىػ(.ِّٗ)ت:  رح اإلرشاد للكماؿ بن زيد الردادالكوكب الوقاد ش 

 ىذا اؼبنت: ثناء العلماء على -ّ
قاؿ عنو مؤلًٌفو شرؼ الدًٌين بن ا٤بقرئ: "٨بتصر حول ا٤بذىب نطقنا كضمننا، ٟبيص 

 .(ُ)من اللفظ، بطْب من ا٤بعُب"
: "كىو كتاب نفيس ُب فركع الشافعية، رشيق العبارة، حلو (ِ)وقاؿ عنو الشوكاين

                                                 

 : أم أف كلماتو ٙبتوم على معاين كثّبة.بطُت: أم أف ألفاظو قليلة، طبيص( ُ)
 (.ِِٔ/ّْ(، اتج العركس )ِٓ/ُّ(، لساف العرب )ََِٖ/ٓانظر: الصحاح ) 
: فقيو ٦بتهد من كبار علماء الػيمن، مػن أىػل صػنعاء، : دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاينىو( ِ)

مؤلفػػػا، منهػػػا نيػػػل األكطػػػار مػػػن أسػػػرار منتقػػػى  ُُْىػػػػ، لػػػو َُِٓىػػػػ، تػػػوُب سػػػنة ُُّٕكلػػػد سػػػنة 
 األخبار ٜباين ٦بلدات، ك البدر الطالع ٗبحاسن من بعد القرف السابع.
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ُب اآلفاؽ،  الكبلـ، ُب غاية اإلٯباز مع كثرة ا٤بعاين، كشرحو ُب ٦بلدين، كقد طار
 .(ُ)علماء الشافعية ُب األقطار، كشرحو ٝباعة منهم" كاشتغل بو

 :ثناء العلماء على مؤلف اؼبنت شرؼ الدين بن اؼبقرئ  -ْ
: "إنو كاف فقيهنا ٧بققنا ابحثنا مدققنا مشاركنا ُب كثّب من العلـو (ِ)قاؿ اؼبوفق اػبزرجي

نثر أجاد كأكجز فهو ا٤بربز  كاالشتغاؿ اب٤بنثور كا٤بنظـو إف نظم أعجب كأعجز كإف
 .(ّ)على أترابو، كا٤بقدـ على  أقرانو كأصحابو"

: "كا٢باصل أنو إماـ ُب الفقو كالعربية كا٤بنطق كاألصوؿ كذك يدو وقاؿ عنو الشوكاين
طوذل ُب األدب نظمنا كنثرنا، كمتفرد ابلذكاء كقوة الفهم، كجودة الفكر، كلو ُب ىذا 

ر عليها غّبه، كدل يبلغ رتبتو ُب الذكاء كاستخراج الشلف عجائب كغرائب، ال يقد
 .(ْ)الدقائق أحد من أبناء عصره"

 القيمة العلمية للمخطوط )اإلمداد بشرح اإلرشاد(. - ب
ُب مسالك ا٢باكم البن ا٤بقرئ الذم  سبيز الكتاب بكونو شرًحا لكتاب إرشاد الغاوي -ُ

 بينت قيمتو العلمية فيما سبق.

ح اإلرشاد، كال شك أف ىذا التوسع يثرم ا٤بًب استدالال يعدُّ اإلمداد من أكسع شرك  -ِ
 كتفريعنا.

، كالدالئل كىذا ظاىر حيث بلغت لوحات الكتاب سبيز ابلبسط العلمي للمسائل  -ّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 (.ِٖٗ/ٔانظر: األعبلـ للزركلي ) 
 (.ُّّ/ُعد القرف السابع للشوكاين )الطالع ٗبحاسن من ب البدر( ُ)
، علػي بػن ا٢بسػن بػن أيب بكػػر بػن ا٢بسػن ابػن كىٌىػاس ا٣بزرجػػي الزبيػدم، أبػو ا٢بسػن موفػق الػػدين: ىػو( ِ)

" الكفايػة كاإلعػبلـ فػيمن كرل الػيمن كسػكنها ، مػن مصػنفاتو: اشتغل ابألدب ك٥بج ابلتاريخ فمهر فيو
 .ىػُِٖ"، توُب ا٤بوفق ا٣بزرجي سنة عدفمرآة الزمن ُب اتريخ زبيد ك " ، "من اإلسبلـ

 (.ِْٕ/ْ(، األعبلـ للزركلي )ِّٔ/ِ(، ديواف اإلسبلـ )َُِ/ٓانظر: الضوء البلمع ) 
 (.ِّٗ/ِالضوء البلمع لشمس الدين السخاكم )( ّ)
 (.ُْْ/ُالبدر الطالع )( ْ)
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 أكثر من ألفْب كمائٍب لوحة.

، كٙبرير الراجح ُب ا٤بذىب؛ حيث إنو قاؿ بُت علماء اؼبذىب ذكر اؼبؤلف للخالؼ -ْ
، كضممت إليهما (ُ)ذ جهدم ُب تنقيح ىذين الشرحْبُب ا٤بقدمة: "كأفرغت حينئ

كغّبىا ما ينشرح لو  -سقى هللا عهده - شيخنا شيخ اإلسالـ زكرايمن مؤلفات 
الصدر، كتقٌر بو األعْب مع فوائد ىي لباب آراء ا٤بتقدمْب كفرائد نتاج أفكار 

كغّبىم ٩با ال  ا٤بتلخرين، كإٔباث ٠بح هبا الفكر الفاتر، كتعقب ما كقع ٥بؤالء األئمة،
 .(ِ)يدركو العقل القاصر ال سيما إف خالفا ما عليو إماما ا٤بذىب"

على ا٤بسائل الٍب يتعرض ٥با؛ حيث  كتاب اإلمداد مليء ابألدلة النقلية والعقليةإف   -ٓ
إنو حْب يورد ا٤بسللة يذكر النصوص الدالة عليها من الكتاب كالسنة كاإلٝباع 

 .(ّ)كا٤بعقوؿ

، كإشارهتم إليو ُب مؤلفاهتم، لكثَت من علماء الشافعية اؼبتأخرينذكر الكتاب عند ا -ٔ
كمن ا٤بصنفات الٍب ذكر فيها اإلمداد: هناية احملتاج إذل شرح ا٤بنهاج للرملي، حاشية 
إعانة الطالبْب للدمياطي، حاشية ا١بمل على شرح منهج الطبلب، ٙبفة ا٢ببيب على 

 .(ْ)بادم على ٙبفة احملتاجشرح ا٣بطيب للبجّبمي، حواشي الشركاين كالع

 الدراسات السابقة:
بعد مراجعة مركز ا٤بلك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسبلمية ابلرايض، كجامعة  -

اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية ابلرايض كلية الشريعة، كا٤بعهد العا٤بي للقضاء، 
  ٰبقَّق بعد." دلاإلمداد بشرح اإلرشادكجامعة أـ القرل ٗبكة ا٤بكرمة تبْب أف كتاب "

كنظرنا لقيمة ا٤بخطوط العلمية، كتوفًُّر نيسىًخها ا٣بطٌية، كيزًٌع الكتاب للتحقيق على  -
 ٦بموعة من الطبلب ُب مرحلة ا٤باجستّب، كىم كالتارل:

                                                 

 : شرح الكماؿ بن أيب شريف ا٤بقدسي، كشرح الشمس ا١بوجرم.مها( ُ)
 .ِاإلمداد ؿ/ ٨بطوط( ِ)
 ( من الرسالة.ُٗٔ، ُٖٔ، ُٕٔانظر: )ص: ( ّ)
 .(ُُٗ/ِانظر: هناية احملتاج )( ْ)
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 عبدالرحيم بن خويتم السلمي: من أكؿ الكتاب إذل هناية مقدمات ُب الصبلة. -ُ

 كاإلقامة إذل فصل ُب ا١بماعة.٧بيسن بن حسْب ا٤بالكي: من فصل ُب األذاف  -ِ

ا١بهِب: من فصل قصر ا٤بسافر كٝبعو إذل أحكاـ  بن سادل بن عيد منصور -ّ
 ا١بنائز.

 حسن بن مفرح ا٤بالكي: من أٌكؿ ابب ُب الزكاة إذل هناية ابب ُب االعتكاؼ.  -ْ

 الغامدم: من أكؿ ابب ُب ا٢بج، إذل هناية مقدمات البيع. بن دمحم إبراىيم  -ٓ

 ذل هناية ابب ُب الوكالة.السحيمي: من أكؿ فصل ُب ا٣بيار إ بن طاحل بن ٞبود سعد  -ٔ

 العجبلف: من أكؿ ابب ُب اإلقرار إذل هناية فصل ُب اللقيط. بن عبدالرٞبن أٞبد  -ٕ

 : من أكؿ ابب ُب النكاح، إذل هناية ابب ُب الصداؽ.دمحم ضعا عمربن عبدالرٞبن   -ٖ

 ا٢بريب: من أكؿ فصل ُب الوليمة  إذل هناية ابب ُب الطبلؽ.بن يوسف مراد   -ٗ

اية فصل ُب : من أكؿ فصل ُب الرجعة إذل هنبن ًنصر أٞبد بن عادؿ -َُ
 ا٢بضانة.

السحيمي: من أكؿ ابب ُب ا١بناايت إذل هناية ابب بن عايض خلوه عبدهللا  -ُُ
 ُب السّب )ا١بهاد(. 

"، ابب ُب أحكاـ أمهات األوالد" إذل "فصل أماف الكافرمن " يكوف نصييب بعدىمو 
 ( لوحة حسب النسخة الظاىرية ا٤بعتمدة.ِٗكيقع ُب )
 خطة البحث:

 يشتمل البحث على مقدمة كقسمْب:
أٮبية ا٤بوضوع، كالدراسات السابقة، ك  أسباب اختيار ا٤بوضوع،: كتشتمل على اؼبقدمة

 كخطة البحث، كمنهج التحقيق، كالشكر كالتقدير.
 ، كتشمل على فصلْب:القسم األوؿ: الدراسة

الفصل األوؿ: دراسة حياة اإلماـ شرؼ الدين بن اؼبقرئ، ودراسة كتاب )إرشاد 
  .الغاوي ُب مسالك اغباوي(

 كفيو مبحثاف:



 

 

 
 

 
ِّ
 يتادلقد

01 

 اؼببحث األوؿ: التعريف دبؤلف اؼبنت )اإلماـ شرؼ الدين بن اؼبقرئ(.
 :وفيو سبعة مطالب
 : ا٠بو كنسبو كمولده ككفاتو.اؼبطلب األوؿ
 : نشلتو كطلبو للعلم.اؼبطلب الثاين
 : شيوخو.اؼبطلب الثالث
 : تبلميذه.اؼبطلب الرابع
 : عقيدتو كمذىبو الفقهي.اؼبطلب اػبامس

 : مكانتو العلمية كثناء العلماء عليو.لب السادساؼبط
 : آاثره العلمية.اؼبطلب السابع

  .اؼببحث الثاين: نبذة عن كتاب )إرشاد الغاوي ُب مسالك اغباوي(
 :وفيو ستة مطالب
 : أٮبية الكتاب.اؼبطلب األوؿ
 : مكانتو عند العلماء كعند أىل ا٤بذىب.اؼبطلب الثاين
 لف ُب الكتاب.: منهج ا٤بؤ اؼبطلب الثالث
 : التعريف أبىم شركح اإلرشاد.اؼبطلب الرابع
 : مصادر ا٤بؤلف ُب الكتاب.اؼبطلب اػبامس
 : نبذة عن ا٢باكم كمؤلفو كشرحو.اؼبطلب السادس

 الفصل الثاين: العالمة ابن حجر اؽبيتمي وكتابو: "اإلمداد بشرح اإلرشاد" 
 :وفيو مبحثاف

  .اؽبيتمي اؼببحث األوؿ: ترصبة الشارح ابن حجر

 :وفيو شبانية مطالب
 : ا٠بو كنسبو كمولده.اؼبطلب األوؿ
 : نشلتو.اؼبطلب الثاين
 : شيوخو.اؼبطلب الثالث
 : تبلميذه.اؼبطلب الرابع
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 : عقيدتو كمذىبو الفقهي.اؼبطلب اػبامس
 : مكانتو العلمية كثناء العلماء عليو.اؼبطلب السادس
 : آاثره العلمية.اؼبطلب السابع

 : كفاتو.لثامناؼبطلب ا
 :وفيو طبسة مطالب اؼببحث الثاين: التعريف ابلكتاب )اإلمداد بشرح اإلرشاد(،

 : ٙبقيق اسم الكتاب كتوثيق نسبتو إذل مؤلفو.اؼبطلب األوؿ
 : كصف النسخ ا٣بطية.اؼبطلب الثاين
 : منهج ا٤بؤلف ُب الكتاب.اؼبطلب الثالث
 بْب شركح اإلرشاد.: أٮبية الكتاب العلمية كمكانتو اؼبطلب الرابع
 : موارد الكتاب كمصطلحاتو.اؼبطلب اػبامس
 النسخ ا٣بطية. إرفاؽ ٭باذج من :اؼبطلب السادس

 نص الكتاب احملقق. ىو يشتمل علىو  القسم الثاين: 
"، كيقع ُب ابب ُب أحكاـ أمهات األوالد" إذل "فصل ُب أماف الكافركيبدأ من قولو: "

 ( لوحة حسب النسخة ا٤بعتمدة.ِٗ)
 الفهارس:

 فهرس اآلايت القرآنية مرتبة حسب كركدىا ُب ا٤بصحف الشريف. -
 فهرس األحاديث مرتبة حسب ا٢بركؼ ا٥بجائية. -
 فهرس اآلاثر مرتبة حسب ا٢بركؼ ا٥بجائية. -
 فهرس األعبلـ. -
 فهرس ا٤بصطلحات. -
 فهرس األماكن كالبلداف. -
 فهرس ا٤بصادر كا٤براجع. -
 فهرس ا٤بوضوعات. -
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 كوف كفق ما أيٌب:كسي منهج التحقيق:
نسخ النص ا٤بخطوط ككتابتو حسب القواعد اإلمبلئية بعد اختيار نسخة مكتبة  -ُ

 الظاىرية بدمشق كلصل.

ة األصل كالنسخ األخرل الٍب كقفت عليها، كإثبات الفركؽ الواقعة ا٤بقابلة بْب نسخ -ِ
 بْب تلك النسخ، كالتنبيو عليها ُب ا٢باشية.

نسخة األصل؛ فإين أثبت الصواب ُب  إذا كقع تصحيف أك سقط أك طمس ُب -ّ
 ا٤بًب، كأجعلو بْب معقوفتْب ]......[ مع اإلشارة إليو ُب ا٢باشية.

ٛبييز مًب اإلرشاد عن الشرح بوضع ا٤بًب بْب قوسْب ).....( كٖبط أكرب من نص  -ْ
 الشرح.

أحدد بداية كل كجو من كجهي لوحة ا٤بخطوط من نسخة األصل، ٍب أسجل رقم  -ٓ
ذل الوجو األكؿ ٕبرؼ )أ(، كعلى الوجو الثاين ٕبرؼ )ب( بْب اللوحة كأشّب إ

ا٤بعقوفتْب ]..../ أ [، ]...../ ب [، كأما ما عدا نسخة األصل فلقـو بوضع خط 
 مائل عند هناية كل كجو ٍب أشّب إذل ذلك ُب ا٢باشية.

 العناية بعبلمات الَبقيم، كذلك لتسهيل قراءة نص الكتاب، كفهمو فهمنا صحيحنا. -ٔ

اآلايت القرآنية ُب ا٢باشية إذل مواضعها من ا٤بصحف بذكر اسم السورة كرقم  عزك -ٕ
ٛبييزنا ٥با عن غّبىا مع كتابتها ابلرسم .... اآلية ككضعها بْب قوسْب مزىرين 

 العثماين.

ٚبريج األحاديث النبوية من دكاكين السنة، فإف كاف ُب الصحيحْب اكتفيت هبما  -ٖ
 و من مصادر مع بياف درجتو صحة كضعفنا.كإال فلعزكه إذل ما كقفت علي

 ٛبييزنا ٥با عن سائر نص الكتاب.»....« كضع األحاديث بْب قوسْب  -ٗ

 عزك اآلاثر الواردة ُب النص احملقق. -َُ

 ترٝبة األعبلـ الوارد ذكرىم ُب النص احملقق. -ُُ

 شرح الكلمات الغريبة. -ُِ

٤بصادر األصلية التعريف اب٤بصطلحات العلمية الواردة ُب الكتاب، كتوثيقها من ا -ُّ
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 ا٤بعتربة.

توثيق أقواؿ العلماء كالنقوؿ الواردة ُب الكتاب، كذلك ابلرجوع إذل كتبهم أك عن  -ُْ
 طريق الكتب األخرل الٍب هتتم ابلنقل عنهم.

 التعريف ابألماكن كالبلداف الوارد ذكرىا ُب النص احملقق. -ُٓ

 كضع الفهارس العلمية كما ىو موضح ُب ا٣بطة. -61
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 وتقدير شكر
 فلو تعد، كال ٙبصى ال الٍب نعمو على كتعاذل سبحانو هللا أٞبد إين ا٤بقدمة اـخت ُب

 فلو الرسالة، ىذه إٛباـ على ا٢بمد كلو ا١بسيمة، كآالئو العظيمة، نعمو على كالشكر ا٢بمد

 .كابطنان  كظاىران  كآخران، أكال كلو ا٢بمد

كنفيس ُب سبيل تربيٍب  ٍب أتقدـ ابلشكر ا١بزيل لوالدٌم الكرٲبْب اللذين بذال كل غاؿو 
 كتعليمي، فجزاٮبا هللا عِب خّب ا١بزاء.

 بقسم فهد الشريفبن عبد هللا  األستاذ الدكتور/ لفضيلة ا١بزيل ابلشكر أتوجو كما

 بذؿٍب  ،رحب بصدر الرسالة ىذه على اإلشراؼ بقبوؿ تفضل الذم الشريعة، بكلية الفقو

 ابن مصحو  ا١بانب، ُب كلْب ا٣بلق، ُب دماثة عم ذلك كل ،ُب إٛباـ ىذه الرسالة ككقتو جهده
 كاف كخلقو، علمو من كاستفدت بصحبتو، كسعدت فضيلتو، صحبت فقد ا١بم، ابلتواضع

 كافك  األخوة، بصدؽ ٧بفوؼ ذلك ككل ٧ببة، ُب اإلرشاد كيزجي مودة، ُب التوجيو يبعث

 خّبان، عِب هللا فجزاه ،الرسالة ىذه إ٪باز ُب األثر أكرب القيمة كآرائو السديدة، لتوجيهاتو

 .حسناتو ميزاف ُب ذلك كجعل
/ أٞبد بن الدكتوراألستاذ الكرٲبْب، فضيلة  شيخْبإذل ال كالتقدير ابلشكر أتقدـ كما

قبو٥بما الرسالة عبدهللا كاتب، كفضيلة األستاذ الدكتور/ عبدهللا بن دمحم ا٢بجيلي على 
 ا هللا عِب خّب ا١بزاء.للمناقشة كإبداء ا٤بلحوظات، فجزاٮب

، كأسلؿ هللا أف توجيو أك نصح إببداء فان،عرك م رل أسدل من كلًٌ  إذلموصوؿ كالشكر 
 ٯبزيهم على ذلك خّب ا١بزاء. 

 .كسلم كصحبو آلو كعلى دمحم نبيا على هللا كصلى كآخران، أكال هلل كا٢بمد



 

 

 

 

 
 

 اندراست انقسى األول:
 

 :وتشمل على فصلُت
 

إرشاد "الفصل األوؿ: دراسة حياة اإلماـ شرؼ الدين بن اؼبقرئ، ودراسة كتاب          
 ."الغاوي ُب مسالك اغباوي

 .الفصل الثاين: العالمة ابن حجر اؽبيتمي وكتابو: "اإلمداد بشرح اإلرشاد"         
 



 

 

 
 

05 

 اندراست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شزف انديٍ بٍ ادلقزئ، ودراست كتاب انفصم األول: دراست حياة اإلياو 
 )إرشاد انغاوي يف يسانك احلاوي(.

 :وفيو مبحثاف 
 ."اإلماـ شرؼ الدين بن اؼبقرئ"اؼببحث األوؿ: التعريف دبؤلف اؼبنت 
 ."إرشاد الغاوي ُب مسالك اغباوي"اؼببحث الثاين: نبذة عن كتاب 
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 ."شزف انديٍ بٍ ادلقزئ اإلياو"ادلبحث األول: انتعزيف مبؤنف ادلنت 
 :وفيو سبعة مطالب

 اؼبطلب األوؿ: اظبو ونسبو ومولده ووفاتو.
 اؼبطلب الثاين: نشأتو وطلبو للعلم.

 اؼبطلب الثالث: شيوخو.
 اؼبطلب الرابع: تالميذه.

 اؼبطلب اػبامس: عقيدتو ومذىبو الفقهي.
 اؼبطلب السادس: مكانتو العلمية وثناء العلماء عليو.

 سابع: آاثره العلمية.اؼبطلب ال
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 اندراست

(ُ)اؼبطلب األوؿ: اظبو ونسبو ومولده ووفاتو
 

  اظبو ونسبو: 

يب بكر بن عبدهللا بن إبراىيم بن علي بن أ دمحم بن شرؼ الدين أبو دمحم إ٠باعيل بن ىو
ِبيٍ سى ا٢بي ، (ْ)رجيالشَّ  ،(ّ)اكرمالشَّ ، (ِ)رمدى غٍ الشَّ  ،فا٤بصنٌ  ،العادل ،بن علي اإلماـ عطية

(ٓ) ،
 .(ٔ)ا٤بعركؼ اببن ا٤بقرئ الشافعي،
 :مولده  

أبيات حسْب ُب  قريةُب  أربع كٟبسْب كسبعمائة ا٤بقرئ سنةابن كلد شرؼ الدين 
 اليمن على البحر األٞبر. منطقة الشرجة من سواحل

ٟبس كٟبسْب  كلد كما كتبو ٖبطو ُب منتصف ٝبادل األكذل سنة: "(ٕ)خاوىالس  قاؿ 
                                                 

(، ُِٓ/ّ(، إنبػػاء الغمػػر أببنػػاء العمػػر )ٖٓ/ْانظػػر لَبٝبتػػو: طبقػػات الشػػافعية البػػن قاضػػي شػػهبة ) ((ُ
( ِِٗ/ِ(، الضػػػوء البلمػػػع )ُِٔهبجػػػة النػػػاظرين إذل تػػػراجم ا٤بتػػػلخرين مػػػن الشػػػافعية البػػػارعْب )ص 

 ( .ُِّ/ٗ(، شذرات الذىب )ْْْ/ُبغية الوعاة ُب طبقات اللغويْب كالنحاة )
 .بفتح ا٤بعجمة كا٤بهملة بينهما معجمة ساكنة ٍب راء قبل ايء النسب لقب لعلي األعلى: ريدَ غْ الش   (ِ)

 (.َُّ/ُ(، األعبلـ للزركلي )ِِٗ/ِانظر: الضوء البلمع )     
، مػػن قبيلػػة حاشػػد اكر قبيلػػة كىػػي قبيلػػة ٲبانيػػة تسػػكن جبػػاؿ الػػيمن شػػرقي احملالػػب: نسػػبو إذل بػػِب شػػالشػػاوري (ّ)

من ٮبداف من كربل قبائل اليمْب، كىم )بنو شاكر بػن قػدـ بػن قػادـ بػن زيػد بػن عريػب بػن جشػم بػن حاشػد 
 .(ٕٔٓ/ِ، معجم قبائل العرب للكحالة )(ِِٗ/ِانظر: الضوء البلمع ) .بن ٮبداف

علػػى  مػػن أكائػػل أرض الػػيمن بفػػتح أٌكلػػو، كسػػكوف اثنيػػو ٍبٌ جػػيم: ، كشػػرجةذل شػػرجة: نسػػبة إالشػػرجي (ْ)
 (.ُِٓ/ّإنباء الغمر أببناء العمر )(، ّّْ/ّمعجم البلداف )انظر:  شاطئ البحر األٞبر. 

 مولده فيها. حيث كاف اليمنمن سواحل  أبيات حسْب قرية : نسبة إذلاغبسيٍت ((ٓ
 .(ِِٗ/ِ، الضوء البلمع )(ُِّ/ٗانظر: شذرات الذىب )     

 (.ُِْ/ُ(، البدر الطالع ٗبحاسن من بعد القرف السابع )ّٖٔ/ِانظر: ا٤بنهل الصاُب كا٤بستوَب بعد الواُب ) ((ٔ
مشػس الػدين، كلػد سػنة إحػدل  دمحم بن عبد الرٞبن بن دمحم بن أيب بكػر بػن عثمػاف بػن دمحم السػخاكم :ىو ((ٕ

 كثبلثْب كٜبا٭بائة. كحضر إمػبلء ا٢بػافظ بػن حجػر صػغّبا فحبػب إليػو ا٢بػديث، فػبلـز ٦بالسػو، ككتػب كثػّبا
 .من مصنفاتو ٖبطو، من مصنفاتو: "الضوء البلمع، ُب أخبار أىل القرف التاسع"

= 
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 اندراست

أربع  إنو رجع عنو كصح لو أف مولده كاف ُب سنة :(ُ)وقاؿ اعبماؿ بن اػبياط كسبعمائة"،
 ، كىو األقرب ُب سنة مولده.(ِ)كٟبسْب كسبعمائة

ىػ(، كتبعو على ذلك ٕٓٔتْب كسبعمائة )أنو كلد سنة ٟبس كس وذكر ابن حجر
 لكنو قوؿ مرجوح. ،(ّ)السيوطي
 :وفاتو 

ُب شهر رجب سنة سبع  (ْ)بزبيدتوُب ابن ا٤بقرئ بعد حياة حافلة ابلعلم كالعطاء 
  .(ٓ)كثبلثْب كٜبا٭بائة
 .(ٔ): إنو توُب سنة ست كثبلثْب كٜبا٭بائةوقيل

 ا عليو األكثركف.٤بالراجح  األكؿ كيظهر أف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 (.ّٓ/ُ(، الكواكب السائرة )ُِٓانظر: نظم العقياف )ص:  
ٝبػػاؿ الػػدين دمحم ابػػن اإلمػػاـ أيب بكػػر رضػػي الػػدين بػػن دمحم ا٢بػػافظ ا١بليػػل ا٤بفػػٍب حػػافظ الػػببلد : ىػػو (ُ)

أخذ عن النفيس العلوم كاجملد صاحب القػاموس كانتهػت إليػو رايسػة العلػم اب٢بػديث ىنػاؾ، ، اليمنية
 .مات ابلطاعوف ُب سنة تسع كثبلثْب كٜبا٭بائة

 (.ُِٓي )ص: انظر: ذيل طبقات ا٢بفاظ للسيوط 
 (.ُِْ/ُ(، البدر الطالع )َِّ(، طبقات صلحاء اليمن )ص ِِٗ/ِانظر: الضوء البلمع ) (ِ)
 (.ْْْ/ُ(، بغية الوعاة )ُِٓ/ّانظر: إنباء الغمر أببناء العمر ) (ّ)
الػػػيمن، مدينػػػة مشػػػهورة مػػػن مػػػدف  –: بفػػػتح أكلػػػو ككسػػػر اثنيػػػو كسػػػكوف اليػػػاء ، كداؿ مهملػػػة زَبِيػػػد(  ْ)

 .قابلها ساحل غبلفقة كساحل ا٤بندبكم
 (.ِْٖ(، الركض ا٤بعطار)ص: ُُّ/ّانظر: معجم البلداف )     
  (.ْْْ/ُ(، بغية الوعاة )ِِٗ/ِ(، الضوء البلمع )ُِٔانظر: هبجة الناظرين )ص (ٓ)
 (.ّٕٖ/ِانظر: ا٤بنهل الصاُب ) (ٔ)
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 اندراست

 نشأتو، وطلبو للعلم :الثاين طلباؼب
 :نشأتو 

ٍب انتقل إذل  ،بْب أسرة معركفة ابلعلم أبيات حسْبقرية ابن ا٤بقرئ ُب  شرؼ الديننشل 
 كسكنها. سنة اثنتْب كٜبانْب كسبعمائةيد مدينة العلم كالعلماء بً زى 

إف ملوؾ دكلتو كانوا على حظ كافر  إذُب كسط ملئ ابلعلماء، عرعو فكانت نشلتو كتر 
 .(ُ)من العلم كاألدب كحب نشر العلم كاىتماـ ببناء القوة ا٤بعرفية

 :طلبو للعلم 
أخذ ابن ا٤بقرئ أكائل العلم عن بعض شيوخ قومو ُب الشرع، كاألدب، كنظم القافية، ٍب 

شارح التنبيو، كقرأ  (ِ)اـ ٝباؿ الدين الرٲبيزبيد فاشتغل بطلب الفقو على اإلم انتقل إذل
ها ، كغّبٮبا، كقرأ ُب عدة فنوف كبرز فياللطيف الشرجي وعبد، (ّ)دمحم بن زكرايالعربية على 

 عند ا٣باص كالعاـ. منزلة رفيعةلو  تكفاؽ أىل عصره كذاع صيتو، كصار 
، كصارت (ْ)كا٤بفهـو ُب الفقو كالعربية كا٤بنطق كاألصوؿ، كبرز ُب ا٤بنطوؽ اوأصبح إمامً 
، حٌب عرؼ ابن ا٤بقرئ بفقهو كذكائو كإبداعاتو عند مدرسيو كتبلميذه فيهما لو اليد الطوذل

 .(ٓ)كمعاصريو من العلماء

                                                 

 .(ِِٗ/ِء البلمع )(، الضو ُِٓ/ّر )(  انظر: إنباء الغمر أببناء العمُ)
دمحم بن عبػد هللا بػن أيب بكػر ا٢بثيثػي النػزارم الصػرد ُب األصػل ٍب الزبيػدم القاضػي ٝبػاؿ الػدين : ىو (ِ)

تفقػػػو علػػى ٝباعػػة مػػػن ىػػػ، ُٕٗىػػػػ، تػػوُب سػػنة َُٕ، كلػػد سػػنة أبػػو عبػػد هللا الرٲبػػي الفقيػػػو الشػػافعي
 .ٌب ككثرت طلبتو بببلد اليمنمشايخ اليمن ك٠بع ا٢بديث من الفقيو إبراىيم العلوم كدرس كأف

 (.  ُِٖ/ِ) البدر الطالع (،ِّّ/ٓ) الدرر الكامنة ُب أعياف ا٤بائة الثامنةانظر:  
 دل أقف على ترٝبتو. (ّ)
، ٖببلفو، أم ال ُب ٧بل النطق.ا٤بنطوؽ ( ْ)  كىو: ما دؿ عليو اللفظ ُب ٧بل النطق، كا٤بفهـو
 .(ُّْ/ِ) بياف ا٤بختصر شرح ٨بتصر ابن ا٢باجبانظر:  
 (.ُِْ/ ُ(، البدر الطالع )ْْْ/ُ(، بغية الوعاة )ِِٗ/ِ( الضوء البلمع )ٓ)
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 شيوخو :ؼبطلب الثالثا
 تشر، كدل ، كتتلمذ على أيديهمشيوخ بلده العلم عنابن ا٤بقرئ  أخذ شرؼ الدين

، كذلك دل سول القاىرة أنو رحل خارج اليمن ُب طلب العلم إذلا٤بصادر الٍب كقفت عليها 
 ا٤بشايخ الذين أخذ عنهم العلم إال عددان قليبلن، كىم:٠باء أجد ُب ا٤بصادر تصرٰبان أب

 .(ُ)، كىو كالد ا٤بؤلفبكر بن عبدهللا بن إبراىيم بن علي بن عطيو الشاكرم أبو .ُ
 .(ِ)ف بن أيب بكر بن أٞبد بن عمر الشرجي أبو عبدهللااللطي عبد .ِ
 .(ّ)عبدهللا بن دمحم الكاىلي عفيف الدين .ّ
 .(ْ)دمحم بن زكراي .ْ
 . (ٓ)دمحم بن علي ابن أيب بكر الرٲبي ٝباؿ الدين .ٓ

                                                 

 (، كدل أجد ترٝبة لوالده .َِّ(  انظر: طبقات صلحاء اليمن )صُ)
، كلػػػد بقريػػػة الشػػػرجة سػػػنة عبػػػد اللطيػػػف بػػػن أيب بكػػػر بػػػن أٞبػػػد بػػػن عمػػػر أبػػػو عبػػػدهللا الشػػػرجي :ىػػػو( ِ)

ىػػػػ(، كاسػػػتقر ُب تػػػدريس النحػػػو ابلصػػػبلحية، كتػػػدريس الفقػػػو ابلرٞبانيػػػة بزبيػػػد، كذاع صػػػيتو ُب ْٕٕ)
الػػببلد، كرحػػل إليػػو النػػاس مػػػن سػػائر الػػيمن كغّبىػػا، مػػن مصػػػنفاتو: شػػرح ملحػػة اإلعػػراب، كاختصػػػر 

 ىػ(.َّٖاحملرر ُب النحو، توُب ابلشرجة سنة )
 (.ُِْ/ُ(، البدر الطالع )َُٕ/ِ(، بغية الوعاة )ِّٓ/ْالضوء البلمع ) انظر:     

، تفقو على األئمة ٗبدينة زبيد، ككانت لو معرفػة جيػدة ُب عفيف الدين عبدهللا بن دمحم الكاىلي :ىو( ّ)
مػػػػن نظرائػػػػو كمشػػػػاٱبو، كاشػػػػتغل ابلتػػػػدريس  التنبيػػػػو كا٤بهػػػػذب، ال يكػػػػاد يوجػػػػد لػػػػو نظػػػػّب ُب معرفتهمػػػػا

 ىػ .َُٖكالفتول ُب مدينة إب، توُب سنة 
 (.ٕٖ(، طبقات صلحاء اليمن )صّٖٔ/ِ(، ا٤بنهل الصاُب )َٕ/ٓانظر: الضوء البلمع )    
: "كأخػذ العربيػة عػن علمػاء كقتػو كالعبلمػة دمحم قاؿ مشس الدين أبو اػبػَت السػخاوي، دمحم بن زكراي( ْ)

 كعبد اللطيف الشرجي كغّبٮبا" كدل أجد ترٝبة حملمد بن زكراي غّب ما ذكر.بن زكراي 
 (.ْْْ/ُ(، بغية الوعاة )ِِٗ/ِانظر: الضوء البلمع )    
ق( َُٕكلػػد سػػنة ) االمػػاـ ٝبػػاؿ الػػدين دمحم بػػن علػػي بػػن عبػػدهللا بػػن أيب بكػػر الرٲبػػي الشػػافعي :ىػػو( ٓ)

ىػ(، كاف فقيها، عارفا، اشتغل ابلعلم، كتوذل قضاء األقضية ابلػيمن، أخػذ عنػو ابػن ِٕٗكتوَب سنة )
 ا٤بقرئ الفقو.

 كمن مصنفاتو: التفقيو شرح التنبيو، كبغية الناسك ُب كيفية ا٤بناسك .    
 (.َُٔ/ِللؤلؤية )(، العقود اُِّ/ٗ(، شذرات الذىب )ْٔ/ْانظر: طبقات ابن قاضي شهبة )    
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 تالميذه :ؼبطلب الرابعا
 :ومن أبرزىمئ كتتلمذ عليو ٝباعة، أخذ العلم عن شرؼ الدين ابن ا٤بقر 

 .(ُ)إ٠باعيل بن إبراىيم بن بكر السويرم الزبيدم .ُ
 .(ِ)إ٠باعيل بن إبراىيم البومو شرؼ الدين .ِ
 .(ّ)عثماف بن عمر بن أيب بكر بن عبدهللا الناشرم .ّ
 .(ْ)عمر بن دمحم بن معيبد األشعرم تقي الدين  .ْ
 .(ٓ)الزبيدم دمحم بن إبراىيم بن ًنصر ا٢بسيِب .ٓ

                                                 

، كلػد بزبيػد سػنة أربػع كٜبا٭بائػة، كأخػذ عػن ٝباعػة إ٠باعيل بن إبراىيم بن بكػر السػويرم الزبيػدم :ىو( ُ)
مػػن أىػػل العلػػم مػػنهم دمحم بػػن موسػػى ا١بػػبلد الفرضػػي كالشػػرؼ بػػن ا٤بقػػرئ كالطيػػب الناشػػر كالكمػػاؿ 

   جاعي الفقو كا٢بديث، كعاش طويبل، كمات سنة ٜباف كٜبانْب كٜبا٭بائة.موسى الض
 (.ُِٖ/ِانظر: الضوء البلمع )    
، كػاف مػن أبػرز مشػايخ النحػو بزبيػد مػع اىتمامػو ابلفقػو شرؼ الدين إ٠باعيػل بػن إبػراىيم البومػو :ىو( ِ)

النحػو كالتصػريف كدرس ابلصػبلحية كالرٞبانيػة بزبيػد كأفػٌب، كٚبػرج  أيضنا، كاشتهر كغلػب عليػو معرفػة
 ىػ(.ّٕٖعلى يده ٝباعة من أىل زبيد، توُب سنة )

 (.َِٗ(، طبقات صلحاء اليمن)صِٖٗ/ِانظر: الضوء البلمع )    
ىػػػ ، ككػػاف فقيهػػا عا٤بػػان، كذل َٖٓ، كلػػد سػػنة عثمػػاف بػػن عمػػر بػػن أيب بكػػر بػػن عبػػدهللا الناشػػرم :ىػػو( ّ)

إمامػػة الظاىريػػة، كدرس ٗبػػدارس ُب زبيػػد، كصػػنف كتبػػان منهػػا: ا٥بدايػػة إذل ٙبقيػػق الركايػػة ُب القػػراءات، 
 ىػ(.ْٖٖكشرح االرشاد، توُب سنة )

 (.ُُٓ(، طبقات صلحاء اليمن)صُّْ/ٓانظر: الضوء البلمع )     
ىػػػ(، كاجتهػػد ُب َُٖ، كػػاف مولػػده بزبيػػد سػػنة )بػػن دمحم بػػن معيبػػد األشػػعرمتقػػي الػػدين عمػػر  :ىػػو( ْ)

طلب العلم، كٚبرج على شرؼ الدين ابن ا٤بقرئ، كعكف على التدريس، كصنف كتبا منهػا: اإلبريػز 
 ىػ( .ّٖٖالغارل على كسيط الغزارل، توُب سنة )

 ( .ُّْ(، طبقات صلحاء اليمن )ص ُِّ/ٔ)انظر: الضوء البلمع     
، قرأ على شػرؼ الػدين ابػن ا٤بقػرئ كثػّبنا مػن مصػنفاتو، كالزمػو دمحم بن إبراىيم بن ًنصر ا٢بسيِب الزبيدم :ىو( ٓ)

كأفػػاد بعلمػػو النػػاس، كصػػنف  كتفقػػو عليػػو حػػٌب أصػػبح مػػن أجػػل تبلميػػذه، كتصػػدل لئلفتػػاء كالتػػدريس بزبيػػد 
 ىػ(.ْٖٓكتبنا منها: اختصر القوت لؤلذرعي، كاختصر ا١بواىر للقمورل توُب سنة )

= 
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 .(ُ)ٝباؿ الدين الزبيدم بن عمر الفارقي دمحم .ٔ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 (.ُُّ(، طبقات صلحاء اليمن )صِِٖ/ٔانظر: الضوء البلمع )     
ىػ(، كأخذ عن شػيخو ا٠باعيػل َٖٓ) ، كلد بزبيد سنةٝباؿ الدين دمحم بن عمر الفارقي الزبيدم :ىو( ُ)

بػػن ا٤بقػػرئ االرشػػاد، كالػػػركض، كغّبٮبػػا، كأصػػبح فقيهػػا، كتػػػوذل القضػػاء، كتصػػدل لئلفتػػاء كالتػػػدريس 
ر ا١بػػػواىر للقمػػػورل، الشػػػرح علػػػى ا٤بنػػػاىج ُب أربػػػع ٦بلػػػدات، تػػػوُب سػػػنة اكصػػػنف كتبػػػا منهػػػا: اختصػػػ

 .ىػ(ّٖٗ)
 (.ّٗن )ص(، طبقات صلحاء اليمِٔٗ/ٖانظر: الضوء البلمع )    
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 عقيدتو، ومذىبو الفقهي :اؼبطلب اػبامس
 عقيدتو: 

ن األدلة على عقيدة أىل السنة كا١بماعة، كم رٞبو هللا كاف شرؼ الدين ابن ا٤بقرئ
 :ٌبأي ذلك ما على
ا٤بقرئ من أبرز من  ابنكاف  (ُ)وأتباع ابن عريبعندما حدثت الفتنة بْب أىل السنة  -

 تصدل للرد على ىؤالء ا٤ببتدعة.
 (ِ)كًنظر أتباع ابن عريب فعميت عليهم األبصار، كدمغهم": قاؿ ابن قاضي شهبة

 .(ّ)"الواحد أببلغ حجة ُب اإلنكار، كلو فيهم غرر القصائد تشّب إذل تنزيو الصمد
معارؾ، كلو  أتباعو ككاف ينكر ٫بلة ابن عريب كأتباعو، كبينو كبْب": وقاؿ الشوكاين

 .(ْ)"ُب ذلك رسالتاف كقصائد كثّبة
لكثرة  (ٔ)و للعبلمة أٞبد بن زيد الشاكمقتلى  (ٓ)ا على اإلماـ صالح الدينوأنكر أيضً  -

                                                 

ىػػػ(، َٔٓ، صػػوُب، مػػتكلم، أديػػب، كلػػد سػػنة )دمحم بػػن علػػي بػػن دمحم بػػن أٞبػػد الطػػائي ا٢بػػاٛبي :ىػػو (ُ)
كرحل اذل مصر كا٢بجاز كبغداد كببلد الػرـك ، كأنكػر عليػو أىػل مصػر آراءه ، كقػاؿ ابػن العمػاد نقػبل 

تفرؽ الناس ُب شلنو شيعا، كسلكوا ُب أمػره طرائػق قػددا، بسػبب آرائػو العقائديػة،  عن ا٤بناكم: "كقد
 ىػ(.ّٕٔتوُب سنة )

 (.  َْ/ُُ(، معجم ا٤بؤلفْب )ّّٗ/ٔ(، النجـو الزاىرة )ِّّ/ٕانظر: شذرات الذىب )    
 : أم غلبو كأخذه من فوؽ.دمغو (ِ)
 (.َْٕ/ْْ(، اتج العركس )ِْٓ/ٖانظر: لساف العرب ) 

 (.ِْٗ/ِ(، الضوء البلمع )ٖٓ/ْطبقات ابن قاضي شهبة ) :انظر (ّ)
 (.ُْْ/ُ( انظر: البدر الطالع )ْ)
ىػػػ(، مػػن أئمػػػة ّٕٗكلػػد سػػنة ) صػػبلح الػػدين الناصػػر لػػػدين هللا دمحم بػػن علػػي بػػن دمحم بػػن علػػػي :ىػػو( ٓ)

من، ملك صعدة إذل عدف، ٍب استوذل على صنعاء، كقاتػل سػبلطْب الػيمن، كٛبػت البيعػة الزيدية ُب الي
 (.ِِٓ/ِانظر: البدر الطالع ) ىػ(.ّٕٗىػ( توُب سنة )ْٖٕلو سنة )

قػد ، كاف من رؤساء أىل صعدة ككػاف ابرزنا ُب علػـو كثػّبة، السػيما الفقػو فأٞبد بن زيد الشاكم :ىو( ٔ)
صػػار ا٤برجػػع كا٤بعػػوؿ عليػػو ُب ذلػػك، ككػػاف منػػاك  للزيديػػة، كثػػّب االنتقػػاد ٤بػػذىبهم، كصػػنف ٨بتصػػرا ُب 
= 
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 .انتقاده ٤بذىب الزيدية
 مذىبو الفقهي: 

الٍب  من خبلؿ مصنفاتو الفقهية ىو ظاىر، كما شافعينا ابن ا٤بقرئكاف شرؼ الدين 
اقتصرت على بياف الراجح من األقواؿ أك األكجو ُب ا٤بذىب الشافعي فحسب، ككتاب: 

 .(ُ)كغّبٮبا (روض الطالب(، ك )رشاداإل)
م لو صرح أبنو شافعي ا٤بذىب، أف كل من ترج وفبا يدؿ على أنو شافعي اؼبذىب أيًضا

 .(ِ): "...إ٠باعيل بن أيب بكر....الشافعي"فقاؿ السخاوي
: "...شرؼ الدين أبو دمحم، إ٠باعيل ابن أيب بكر بن عبد هللا ا٤بقرئ (ّ)وقاؿ ابن العماد

 .(ْ)ابن علي بن عطية الشاكرم اليمِب الشافعي"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

ذلػػك، فهاٝبػػو الناصػػر صػػبلح الػػدين صػػاحب صػػنعاء ُب عسػػكر كثػػّب فقتلػػو كقتػػل ابنػػا لػػو كٝباعػػة مػػن 
 ىػ(.ّٕٗأىلو كأصحابو حينما أغار على بِب شاكر سنة )

 (.ُِٖ/ُ(، األعبلـ للزركلي )ُٓٓ/ُانظر: الدرر الكامنة )     
 (.ِٗ( سيلٌب ذكرىا ُب )ص: ُ)
(، البػػدر الطػػالع ٗبحاسػػن مػػن بعػػد القػػرف ِٔٓ/ْ(، ديػػواف اإلسػػبلـ )ِِٗ/ِ( انظػػر: الضػػوء البلمػػع )ِ)

 (.ُِْ/ُالسابع )
عبػػد ا٢بػػي بػػن أٞبػػد بػػن دمحم، الشػػيخ الفقيػػو الفاضػػل أبػػو الفػػبلح ابػػن العمػػاد الدمشػػقي الصػػاحل : ىػػو( ّ)

أخػػذ عػػن األعػػبلـ األشػػياخ بدمشػػق مػػن أجلهػػم ىػػػ، َُٖٗىػػػ، تػػوُب سػػنة َُِّكلػػد سػػنة ، نبلػػيا٢ب
 .األستاذ الشيخ أيوب كالشيخ عبد الباقي ا٢بنبلي كالشيخ دمحم بن بدر الدين البلباين الصا٢بي

(، األعػػبلـ َِّ/ّ(، ديػػواف اإلسػػبلـ )َّْ/ِ) خبلصػػة األثػػر ُب أعيػػاف القػػرف ا٢بػػادم عشػػرانظػػر:  
   (.َِٗ/ّي )للزركل

 (.ُِّ/ٗ( شذرات الذىب )ْ)
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 ، وثناء العلماء عليومكانتو العلمية :اؼبطلب السادس
 مكانتو العلمية: 

عاليةن كمنزلة رفيعة بْب علماء  مكانةن كفقهو  بشرؼ علمو شرؼ الدين ابن ا٤بقرئًنؿ 
ك٩با ، فضلو: مشاٱبو كتبلميذه كعلماء زمانوكذكائو ك  كعلمو، فقهوب ؼكاعَب  عصره كمصره،

(، الروضكتاب: )  منها:تلقاىا الناس ابلقبوؿ، يدؿ على مكانتو العلمية آاثره العلمية الٍب 
، (ُ)الشيخ: زكراي األنصارم فشرحوعند العلماء كطلبة العلم ابلقبوؿ،  قد تلقى ىذا الكتابك 

( كالذم حظي كذلك ابلقبوؿ اإلرشاد، ككذا كتاب: )(ِ)ن الدمياطيكالشيخ: مشس الدي
 عند ا٣باصة كالعامة.
كقرأ ُب عدة فنوف كبرز ُب ٝبيعها، كفاؽ أىل عصره، كطاؿ صيتو، ": قاؿ الشوكاين

كأقبل عليو ملوؾ  كاشتهر ذكره، كمهر ُب صناعة النظم كالنثر، كجاء ٗبا ال يقدر عليو غّبه،
بتعز  ككاله ا٤بلك األشرؼ تدريس اجملاىدية عظيم عند ا٣باص كالعاـ،اليمن، كصار لو حظ 

 .(ّ)"كالنظامية بزبيد

 ثناء العلماء عليو: 
 :كثَت من العلماء  على شرؼ الدين ابن اؼبقرئ  لقد أثٌت       

                                                 

ىػػػ، كتػػوُب سػػنة ِٖٔزيػػن الػػدين أبػػو ٰبػػي السػػنيكي، كلػػد سػػنة  : زكػػراي بػػن دمحم بػػن أٞبػػد األنصػػارمىػػو( ُ)
الػدين  ىػ، لـز ا١بد كاالجتهاد ُب العلم كالعمػل، كأقبػل علػى نفػع النػاس أقػراء كإفتػاء كتصػنيفنا مػعِٔٗ

 ا٤بتْب، من تصانيفو: أسُب ا٤بطالب ُب شرح ركض الطالب، الغرر البهية ُب شرح البهجة الوردية.
 (.ِّٓ/ُ(، البدر الطالع )ُٖٗ/ُ(، الكواكب السائرة )ُُّانظر: نظم العقياف ُب أعياف األعياف )ص: 

صػػل، الػػدمياطي، ٍب م األٞبػػد بػػن عبػػاس البارنبػػار أبػػن  ٞبػػد بػػن عبػػاسأدمحم بػػن عبػػد الػػرٞبن بػػن : ىػػو(  ِ)
ىػػػػػ، تػػػػوُب سػػػػنة ُِٖ، كلػػػػد سػػػػنة القػػػػاىرم، الشػػػػافعي، السػػػػكرم، كيعػػػػرؼ اببػػػػن سػػػػولة مشػػػػس الػػػػدين

 .شرح الركض البن ا٤بقرم، كمقدمة ُب النحو كشرحها، من مصنفاتو: ىػِٖٗ
 (.ُّْ/َُ(، معجم ا٤بؤلفْب )ِٓٗ/ِانظر: الضوء البلمع ) 
 (.ُِْ/ُ( انظر: البدر الطالع )ّ)
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 .(ُ)"عادل الببلد اليمنية": ابن حجر اغبافظقاؿ ف       

، كأشعر أىل زمانو": (ِ)وقاؿ العفيف الناشري  .(ّ)"مدقق كقتو ُب العلـو

، ا، مشاركن  مدققن ا، ٕبااثن ا ٧بققن إنو كاف فقيهن ": (ْ)وقاؿ اػبزرجي ا ُب كثّب من العلـو
 .(ٓ)"اب٤بنثور كا٤بنظـو مشتغبلن 

ئب، هباء ىو الفقيو اإلماـ العادل، ذك الفهم الثاقب، كالرأم الصا": وقاؿ النفيس العلوي
 .(ٔ)"الفقهاء، نور العلماء علما كعمبل

ُب ا٢بسب،  (ُ)كقاؿ رل بعض ا٤بتلخرين: شامخ العرنْب": (ٕ)وقاؿ ابن قاضي شهبة

                                                 

 (.ِٓٗ/ّظر: إنباء الغمر أببناء العمر)( انُ)
ىػػ، َْٖالشػافعي، كلػد سػنة  : اإلماـ عفيف الدين عثماف بن عمر بن أيب بكػر الناشػرم الزَّبيػدمىو( ِ)

ُب سػػنة كفاتػػو ىػػػ، لػػو مشػػاركة ُب األدب كالشػػعر، دٌرس ٗبػػدارس زبيػػد، كانتقػػل إذل إب ْٖٖتػػوُب سػػنة 
مالكها أسد الدين أٞبد بن الليث السػّب ا٥بمػدايٌن، فتصػدر للفتػول كاإلقػراء، فلػم يلبػث أف  ءابستدعا

 مات ابلطاعوف.
 (.ُُِ/ْ(، األعبلـ للزركلي )َّٔ/ُانظر: ا١بواىر كالدرر )

 ( .ِٓٗ/ِ( انظر: الضوء البلمع )ّ)
وفػق الػدين، ، أبػو ا٢بسػن ماس ا٣بزرجػي الزبيػدم: علي بن ا٢بسن بن أيب بكر بػن ا٢بسػن ابػن كىٌىػىو( ْ)

بيػد ُب الػيمن. مػن تصػانيفو: الكفايػة كاإلعػبلـ فػيمن كرل الػيمن كسػكنها مػن ز مؤرخ، ٕباثػة، مػن أىػل 
 ىػ.ُِٖاإلسبلـ، توُب سنة 

 (.ِّٔ/ِيواف اإلسبلـ )(، دَُِ/ٓانظر: الضوء البلمع ) 
 (.ِِٗ/ِ( الضوء البلمع )ٓ)
 (.ِّٗ/ِ( ا٤بصدر السابق )ٔ)
، اإلماـ تقػي الػدين بػن قاضػي شػهبة فقيػو : أبو بكر بن أٞبد بن دمحم األسدم الدمشقي الشافعيىو( ٕ)

يػػػع األكؿ سػػػنة تسػػػع كسػػػبعْب كسػػػبعمائة. كتفقػػػو علػػػى السػػػراج الشػػػاـ كرئيسػػػها كموؤرخهػػػا. كلػػػد ُب رب
 البلقيِب كالشرؼ الغزم، درس، كافٌب كصنف. كطار أ٠بو ابلفقو، توُب سنة أحدل كٟبسْب كٜبا٭بائة.

 (.ْٗ(، نظم العقياف ُب أعياف األعياف )ص: ُِ/ُُانظر: الضوء البلمع ألىل القرف التاسع ) 
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للملك األشرؼ صاحب اليمن ُب األعماؿ ا١بليلة،  عملكمنقطع القرين ُب علـو األدب، 
 .(ِ)"ُب اإلنكاركدفعهم ٗبا بلغ حجة  ًنظر أتباع ابن عريب فعميت عليهم األبصار،

 .(ّ): "برع ُب العربية كالفقو كبرز ُب ا٤بنظـو كا٤بنثور"وقاؿ ابن العماد
 .(ْ)"كقرأ ُب عدة فنوف، كبرز ُب ٝبيعها": وقاؿ الشوكاين

كاف إماما يضرب بو ا٤بثل ُب الذكاء، مرتقيا أعلى ذركة ": (ٓ)وجاء ُب اتريخ الربيهي
 .(ٔ).."فضبلء العصر، مؤل بعلمو الصدكر كالسطورالفضل ببل امَباء، ًندرة الدىر، كأعظم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

ف( كالعرنْب أكؿ كل شيء، كمنو: عرنْب األنف: كىو ٦بتمػع ا٢بػاجبْب : مشتق من )ع ، ر ، العرنُت( ُ)
 كىو أكؿ األنف، كعرانْب القـو ساداهتم كأشرافهم. 

 (.ٕٗٓ/ِ(، ا٤بعجم الوسيط )ِِٖ/ُّ(، لساف العرب )َِٕ/ُانظر: ٨بتار الصحاح )    
 (.ٖٓ/ْ( انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )ِ)
 (.ُِّ/ٗ)( انظر: شذرات الذىب ّ)
 (.ُِْ/ُ( انظر: البدر الطالع )ْ)
ىػػ، كىػو مؤلػف كتػاب َُٗا٤بتػوَب سػنة  عبد الوىاب بن عبد الرٞبن الربيهي السكسكي اليمػِب: ىو( ٓ)

 .ومل أجد من ترجم لو ،ا٤بعركؼ بتاريخ الربيهي، طبقات صلحاء اليمن
 (.َِّ( انظر: طبقات صلحاء اليمن )صٔ)
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 آاثره العلمية :اؼبطلب السابع
بكثرة التصانيف ُب فنوف عديدة؛ ٩با يدؿ على طوؿ شرؼ الدين ابن ا٤بقرئ اشتهر 

 من ىذه ا٤بصنفات:ابعو ُب الفقو، كالتاريخ، كاألدب كالنحو، كالنظم كالشعر، ك 
 :الفقو 
 .(ُ)إخبلص الناكم ُب إرشاد الغاكم إذل مسالك ا٢باكم .ُ
 كسيلٌب الكبلـ عنو ُب مبحث مستقل. .(ِ)إرشاد الغاكم إذل مسالك ا٢باكم .ِ
 الركض ٨بتصر الركضة. .ّ
 .(ّ)ما يتفرع عن ا٣ببلؼ ُب مسللة ا٤باء ا٤بشمس .ْ
 .(ْ)كفضائل مسائل .ٓ

 :الشعر 
 .(ٔ) كل بيت منها تورية ابسم النوع البديعي، التـز أف يكوف ُب(ٓ)بديعية .ٔ
 .(ٕ)ديواف شعر .ٕ
 .(ٖ)الفريدة ا١بامعة للمعاين الرائعة، كىو شرح على بديعيتو .ٖ

 .(ٗ)القصيدة التائية ُب التذكّب .ٗ

                                                 

بػػػػل ١بنػػػػة إحيػػػػاء الػػػػَباث االسػػػػبلمي ابجمللػػػػس األعلػػػػى للشػػػػؤكف االسػػػػبلمية ( طبػػػػع ُب أربعػػػػة أجػػػػزاء مػػػػن قُ)
 ٔبمهورية مصر العربية. بتحقيق الشيخ: عبدالعزيز زلط.

 ـ.َُِّ -ىػ ُّْْ، ُ( طبع بدار ا٤بنهاج، طِ)
 (ُّْ/ُ(، البدر الطالع )ِْٗ/ِ( انظر: الضوء البلمع )ّ)
 (ُِٓ/ّ( انظر: إنباء الغمر أببناء العمر )ْ)
 (.َّٓ)ص ىػ( بصنعاء. ذكره ٧بقق طبقات صلحاء اليمنَُْٔبع سنة )( طٓ)
 ( .ُّْ/ُ(، البدر الطالع )ِْٗ/ِ( انظر: الضوء البلمع )ٔ)
 (ْْْ/ُ( انظر: بغية الوعاة )ٕ)
 (ُِٔ/ُ(، ىدية العارفْب )ْْْ/ُ( انظر: بغية الوعاة )ٖ)
 (  ُِٔ/ُ( انظر: ىدية العارفْب )ٗ)
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 :األدب 
 .(ُ)العركض كالقواُب .َُ

 .(ِ)كتاب ُب الرد على الطائفة العربية .ُُ

 .(ّ)ا٤بدح الرائق كاألدب الفائق .ُِ

 :فنوف ـبتلفة 

 اف الشرؼ الواُب ُب الفقو كالعركض كالتاريخ كالنحو كالقواُب.عنو  .ُّ

التـز فيو أف ٚبرج من أكائلو كأكاخره كأكاسطو علـو غّب العلم الذم كضع الكتاب لو، 
 .(ْ)كقواُب كىو الفقو، كىو مشتمل مع الفقو على ٫بو كاتريخ كعركض

                                                 

 (.ِِْىػ. انظر: مصادر الفكر االسبلمي ُب اليمن )صُٖٓٓند سنة ( طبع ُب حيدر آابد اب٥بُ)
 (َّٓ(، طبقات صلحاء اليمن )صِٓٗ/ِ( انظر: الضوء البلمع )ِ)
 (ُِٔ(، هبجة الناظرين )صٖٓ/ْ( انظر: طبقات ابن قاضي شهبة )ّ)
 (ُِْ/ُ(، البدر الطالع )ُِٓ/ّ( انظر: إنباء الغمر أببناء العمر )ْ)



 

 

 
 

20 

 اندراست

 
 

 

 

 

 

 

 نك احلاوي(ادلبحث انثاَي: َبذة عٍ كتاب )إرشاد انغاوي يف يسا
 كفيو ستة مطالب: 

 اؼبطلب األوؿ: أمهية الكتاب.
 اؼبطلب الثاين: مكانتو عند العلماء وعند أىل اؼبذىب.

 اؼبطلب الثالث: منهج اؼبؤلف ُب الكتاب.
 اؼبطلب الرابع: التعريف أبىم شروح اإلرشاد.
 اؼبطلب اػبامس: مصادر اؼبؤلف ُب الكتاب.

 ومؤلفو وشرحو.اؼبطلب السادس: نبذة عن اغباوي 
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 اؼبطلب األوؿ: أمهية الكتاب
( من أىم ا٤بختصرات ُب ا٤بذىب الشافعي، إرشاد الغاوي إىل مسالك اغباوي) كتابيعٌد  

 (:اإلرشاد٨بتصره ) قاؿ عنك ، (ُ)( للقزكيِباغباوي الصغَت) كتاب:  فيو مؤلفو ابن ا٤بقرئ ختصرا
 ."طْب من ا٤بعُب، ٟبيص من اللفظ، بكضمنان  ٨بتصر حول ا٤بذىب نطقان "

 .(ِ)مع كثرة ا٤بعاين ُب غاية اإلٯباز نفيس، رشيق العبارة، ٨بتصر كتاب  كىو
( اإلرشاد) :فهذا توضيح لكتاب وبعد،: )-سعادصاحب اإل - (ّ)قاؿ ابن أيب شريف

الذم بلغ ُب اإلٯباز ما كاد يتحقق أف ىذا الوصف لكل ٨بتصر سواه ٦باز، ألنو حول مسائل 
 .(ْ)نظمو الذم أقر لو الفحوؿ، كزاد مع الوضوح نفائس تبهر العقوؿ ...(ا٢باكم أبقل من 

                                                 

ىػػػػػ، تػػػػوُب سػػػػنة ْٖٓ، كلػػػػد سػػػػنة ر بػػػن عبػػػػدالكرد بػػػػن عبػػػػد الغفػػػػار القػػػػزكيِب الشػػػػافعيعبػػػػدالغفا :ىػػػػو (ُ)
ىػػػػػػ، قػػػػػاؿ السػػػػػبكي كػػػػػاف أحػػػػػد األئمػػػػػة األعػػػػػبلـ لػػػػػو اليػػػػػد الطػػػػػوذل ُب الفقػػػػػو كا٢بسػػػػػاب كحسػػػػػن ٓٔٔ

 .  االختصار، من مصنفاتو: ا٢باكم الصغّب، اللباب
 (.ُّٕ/ِ(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )ُِٔ/ْانظر: مرآة ا١بناف )

 (ُّْ/ُانظر: البدر الطالع )( ِ)
 (.ّٖٖ/ُانظر: اإلسعاد ) (ّ)

: دمحم بػػػن دمحم بػػػن أيب بكػػػر بػػػن علػػػي كمػػػاؿ الػػػدين أبػػػو ا٤بعػػػارل بػػػن أيب شػػػريف وابػػػن أيب شػػػريف ىػػػو
ىػػ، نشػل ُب عفػة، كصػيانة، كداينػة، كرزانػة، كحفػظ القػرآف َٔٗىػ، توُب سػنة ِِٖكلد سنة  ا٤بقدسي

العظيم، كالشاطبية، أخػذ عػن الشػهاب بػن رسػبلف، كا٢بػافظ بػن حجػر، مػن تصػانيفو: اإلسػعاد شػرح 
 اإلرشاد.

 (.  ّٓ/ٕ(، األعبلـ للزركلي )ٗ/ُسائرة )(، الكواكب الُٗٓانظر: نظم العقياف )ص: 
 ( .ِْْ/ِ(، البدر الطالع )ْٔ/ٗانظر: الضوء البلمع ) (ْ)
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 مكانتو عند العلماء وعند أىل اؼبذىب :ؼبطلب الثاينا
علو  لى الدالة ع مورألاكمن  ،الشافعي الفقو تصراتمن أىم ٨ب اإلرشادكتاب   إف
 ما يلي: ىذا الكتابمكانة 

 .(ُ)كقد سبق الكبلـ عنو ، حيث أصبح إماما ُب الفقو.مكانة اؼبؤلف، وعلو منزلتو: أواًل 
( اختصارا ألحد أىم كتب ا٤بذىب الشافعي، كىو: اإلرشاد: )كوف كتاب: اثنًيا

 (.اغباوي الصغَت)
 (ِ)لو كًنظم، ككم من ٧بشٌو  فكم من شارح، اىتماـ فقهاء الشافعية هبذا الكتاب: اثلثًا
 عليو. (ّ)كمنكت
، ككاف الرجاؿ كالنساء ٰبفظونو العناية حبفظ ىذا الكتاب ُب أوؿ الطلب: رابًعا

 .(ْ)ا٢بصاد كيرددكنو ُب أعما٥بم اليومية كقت
مع حسن الَبتيب كقلة األلفاظ، كسهل  اشتمالو على صبيع أبواب الفقو: خامًسا

 .(ٓ)بياف النقص كاإلٮباؿالَبكيب، كإيضاح اإلشكاؿ، ك 
 :ثناء العلماء عليو ومن ذلك ما: سادًسا

كبعد، فهذا الكتاب: )اإلرشاد( ":- سعادصاحب اإل – قاؿ ابن أيب شريف
ألنو  ؛الذم بلغ ُب اإلٯباز ما كاد أف يتحقق أف ىذا الوصف لكل ٨بتصر سواه ٦باز

                                                 

 (.ِٔانظر: )ص:  (ُ)
 (.ُٕٕ/ُ. انظر: ا٤بعجم الوسيط )الكتاب جعل لو حاشية حشى (ِ)
إذا أثػر فيهػا ك٠بيػت : ىػي مسػللة لطيفػة أخرجػت بدقػة نظػر كإمعػاف، مػن: نكػت ر٧بػو أبرض، النكتة (ّ)

 ا٤بسللة الدقيقة: نكتة؛ لتلثّب ا٣بواطر ُب استنباطها.
 (.ِْٔ(، التعريفات للجرجاين )ص: َُُ/ِانظر: لساف العرب ) 
 (.ْٕانظر: مقدمة ٙبقيق اإلرشاد ) (ْ)
 (.ٕٓانظر: مقدمة اإلرشاد )ص  (ٓ)
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مع الوضوح نفائس حول مسائل ا٢باكم أبقل من نظمو الذم أقر لو الفحوؿ، كزاد 
 .(ُ)"العقوؿ تابتهر 
علماء الشافعية ُب األقطار، كشرحو  -أم ابإلرشاد -كاشتغل بو ": قاؿ الشوكاينو 
 .(ِ)"ٝباعة

                                                 

 (.ِْْ/ِ(، البدر الطالع )ْٔ/ٗانظر: الضوء البلمع ) (ُ)
 (.ُّْ/ُ: البدر الطالع )انظر (ِ)
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 منهج اؼبؤلف ُب الكتاب :اؼبطلب الثالث
ا٢باكم كترتيبو كىو ) كفق تبويب أصلو بوبوٌ ك  و اإلرشادرٞبو هللا كتاب ؤلفا٤ب رٌتب

للقزكيِب، فبدأ بكتاب الطهارة ٍب الصبلة حٌب انتهى بكتاب أحكاـ أمهات  (الصغّب
 .األكالد
يبدأ ابلعبادات، ٍب ا٤بعامبلت، ٍب فقو  اؼبذىب الشافعي فقو ُبًتتيب اؼبعهود وال

٤بقرئ على ىذا الَبتيب ا٤بعهود كقد سار ابن ا ،(ُ)األسرة، ٍب فقو القضاء كا١بناايت كا٢بدكد
 ُب ا٤بذىب.

فهذا " عن مضموف كتابو الذم ىو اختصار لكتاب ا٢باكم الصغّب: قاؿ ابن اؼبقرئ
اختصر فيو  ٨بتصر حول ا٤بذىب نطقان كضمنا، ٟبيص من اللفظ، بطْب من ا٤بعُب.

ى، كقللت لفظو )ا٢باكم( الذم فتح ُب االختصار اباب مغلقا، كارتقى فيو الرتبة الٍب ال ترتق
فتقلل، كسهلت عويصو فتسهل، كأكضحت من عبارتو ما أشكل، كزدت فيو كثّبان ٩با أٮبل، 
كقطعت ٖببلؼ ما قطع بو من الوجوه الٍب ال تستعمل، فصار أقل كأكثر، كأصح 

 .(ِ)"كأظهر

                                                 

 انظر على سبيل ا٤بثاؿ: ا٢باكم الكبّب، التنبيو. (ُ)
 (.ٕٓ(، اإلرشاد )صٖٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص (ِ)
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 اؼبطلب الرابع: التعريف أبىم شروح اإلرشاد
منهم من شرحو، كمنهم ، فعناية عظيمة بكتاب اإلرشاد فقهاء الشافعية عتٌتلقد ا
 فممن شرحو: كالتعليقات، كمنهم من نكت عليو، ، كمنهم من كتب عليو ا٢بواشيمن نظمو

، شرحو شرحا  (ُ)ىػ(ّٕٗ) ا٤بتوَب سنة: ،أضبد بن حجر اؽبيتمي اؼبكي أبو العباس .ُ
، ٍب اختصره كشرحو شرحا ٨بتصران ُب  (ِ)(فتح اعبواد بشرح اإلرشاد: )ا ٠باهكبّبن 

، كىو كتابنا ىذا، كسيلٌب الكبلـ عنو (اإلمداد ُب شرح اإلرشادكتاب ٠باه: )
 مفصبل.

ُب كتاب ٠باه: )إخبلص الناكم  ، فقد شرحوابن اؼبقرئ نفسوإظباعيل بن أيب بكر  .ِ
 .(ّ)ُب إرشاد الغاكم إذل مسالك ا٢باكم(

كتاب ٠باه:   شرح اإلرشاد ُب، (ْ)(َٔٗ) ا٤بتوَب سنة: ، بن أيب شريف اؼبقدسيدمحم .ّ
 )اإلسعاد بشرح اإلرشاد(.

 ، لو شرح اإلرشاد.(ٓ)ىػ(ٖٖٗ): سنة ا٤بتوَب، اعبوجري معبدا ؼبنعدمحم بن  .ْ
كلو ، (ٔ)ىػ(ٕٖٗ) ، كاف حيا ُب سنة:موسى بن أضبد بن موسى بن أيب بكر الرداد .ٓ

 .، ٨بطوطالكوكب الوقاد شرح اإلرشاد(٠باه: ) شرح لئلرشاد
 ك٩بن نظمو:

، أبو العباس الظاىرم األصل، أضبد بن دمحم بن علي بن يوسف بن أضبد الشهاب  .ُ
 .(ٕ)ىػ(َٓٗ -ىػ ّٕٖاحمللى الشافعي، ا٤بعركؼ اببن ا٤بصرم )

 .(ٖ)ىػ(ٖٖٗ) ا٤بتوَب سنة: ،دمحم بن أيب بكر األشخر .ِ
                                                 

 (.َُٗ/ُ) البدر الطالع (ُ)
 طيبع بعناية عبداللطيف حسن عبدالرٞبن، نشر: دار الكتب العلمية، بّبكت. (ِ)
 .شر:  كزارة األكقاؼ ٗبصر، نبتحقيق الشيخ عبدالعزيز زلط طيبع (ّ)
 (.ِٓٗ/ِ) الضوء البلمع (ْ)
 (.َُِ/ِ(، البدر الطالع )ِٓٗ/ِانظر: الضوء البلمع ) (ٓ)
 (.ُٕٔ/َُانظر: الضوء البلمع ) (ٔ)
 (.ُْٓ/ِا٤بصدر السابق ) (ٕ)
 (.ُْٔ/ِا٤بصدر السابق ) (ٖ)
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 ك٩بن حشى عليو:
ا٤بتوَب سنة:  ،ن بن عمر بن أضبد بن عثماف العموديالرضب وجيو الدين عبد .ُ

 ىػ(.ٕٔٗ)
 ق عليو:ك٩بن علٌ 

 .(ُ)ىػ(ٖٓٓ، ا٤بتوَب سنة: )بكر بن انصر الدين دمحم السيوطي وأب .ُ

                                                 

 (.ِْٕ/ُبغية الوعاة ) (ُ)
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 اؼبطلب اػبامس: مصادر اؼبؤلف ُب الكتاب
( إرشاد الغاوي ُب مسالك اغباويقد أٌلف كتابو ا٤بختصر ) -هللارٞبو -إٌف ابن ا٤بقرئ 

أبكجز العبارات كأ٣بص اإلشارات كما ىو الشلف ُب ا٤بتوف الفقهية ا٤بختصرة، بعيدان عن 
االستطراد كالٌنقوؿ، اتركنا ذكر األدلة كالرباىْب، فلذا دل يكن لو أم مصدر ُب كتابو ىذا إال 

 : "حيث قاؿا٢باكم الصغّب لئلماـ عبد الغفار القزكيِب،  ما ذكره ُب مقدمتو أنو اختصر

 فيو اختصرت ا٤بعُب، من بطْب اللفظ، من ٟبيص كضمنان، نطقان  ا٤بذىب حول ٨بتصر فهذا
 لفظو كقلَّلت ترتقى، ال الٍب الرتبة فيو كارتقى مغلقان، ابابن  االختصار ُب فتح الذم ا٢باكم
 ٩با كثّبان  فيو كزدت أشكل، ما عباراتو من حتكأكض فتسهَّل، عويصو كسهَّلت فتقلَّل،
 كأصح كأكثر أقل فصار تستعمل، ال الٍب الوجوه من بو قطع ما ٖببلؼ كقطعت أٮبل،

 .(ُ)كأظهر"
 

                                                 

 (.ٕٓانظر: مقدمة اإلرشاد )ص (ُ)
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 ومؤلفو وشروحو اؼبطلب السادس: نبذة عن اغباوي الصغَت
 :نبذة عن اغباوي الصغَت أواًل:
كأجلها كأنفعها كأنفسها  الكتبأىم ( لئلماـ القزكيِب من اغباوي الصغَتكتاب: )  يعدٌ 
وىو الشرح ٤بذىب، ىم كتب احد أ، حيث كاف ٨بتصرا أل(ُ)ُب ا٤بذىب الشافعي كأٝبعها

 .الكبَت لإلماـ الرافعي
، كما أثُب عليو ٝباعة اعتُب بو العلماء كطلبة العلم حفظان كدراسة كشرحان كنظمان  الذ

دل يكن ُب ا٤بذىب مصنف ": - رضبو هللا – شرؼ الدين ابن اؼبقرئفقاؿ من أىل العلم؛ 
، فإنو كتاب ال ينكر - رٞبو هللا-أكجز كال أعجز من ا٢باكم لئلماـ عبدالغفار القزكيِب 

 .(ِ)"فضلو، كال ٱبتلف اثناف ُب أنو ما صنف قبلو مثلو
ىو كتاب كجيز اللفظ، بسيط ا٤بعاين، ٧برر ا٤بقاصد، : "وقاؿ صاحب كشف الظنوف

 .(ّ)"مهذب ا٤بباين، حسن التلليف كالَبتيب، جيد التفصيل كالتبويب
كالنظم العجيب ا٤بطرب ُب : "ا٤بشتمل على األسلوب الغريب، وقاؿ اليافعي عنو

 .(ْ)صنعتو كل لبيب"
 :نبذة عن مؤلف اغباوي الصغَت اثنًيا:
٪بم الدين عبدالغفار بن عبدالكرد القزكيِب الشافعي، الفقيو اإلماـ العبلمة البارع  ىو

شل كترعرع ُب بيت علم، فكاف أبوه فقيهان، أحد األئمة األعبلـ كفقهاء االسبلـ، ن ،اجمليد
 .(ٓ)فلخذ العلم كتتلمذ على علماء عصره

كاف أحد األئمة األعبلـ، لو اليد الطوذل ُب الفقو كا٢بساب كحسن ": قاؿ السبكي
 .(ٔ)"االختصار

                                                 

 (.ُِ/ُ: إخبلص الناكم )انظر( ُ)
 (.ُِ/ُانظر: ا٤بصدر السابق )( ِ)
 (.ِٔٔ/ ُ( انظر: كشف الظنوف )ّ)
 (.ُِٔ/ْ( انظر: مرآة ا١بناف )ْ)
 (.ِٕٕ/ٖطبقات الشافعية الكربل للسبكي )انظر: ( ٓ)
 (.ِٕٕ/ٖ( طبقات الشافعية الكربل )ٔ)
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 .(ُ)"سلك ُب حاكيو مسلكان دل يلحقو أحد كال قاربو": وقاؿ اليافعي
 . (ِ)ىػ(ٓٔٔسنة: ) – رضبو هللا– توُبو 

 :شروح اغباوي الصغَت اثلثًا:
، فمنهم من شرحو، كمنهم من اختصره، كمنهم لقد اعتُب فقهاء الشافعية هبذا الكتاب

 :ٌبما أي من نظمو، كمن ذلك
 :الشروح 
 .(ّ)ىػ(ٖٔٔللشيخ: دمحم بن علي بن مالك اإلربلي الشافعي، ا٤بتوَب سنة: ) شركح -ُ
ىػ(، َٕٔللشيخ: ضياء الدين عبدالعزيز بن دمحم الطوسي، ا٤بتوَب سنة: ) شرح -ِ

 .(ْ)ككتابو: )مصباح ا٢باكم كمفتاح الفتاكم(
 .(ٓ)ىػ(ُٕٓا٤بتوَب سنة: ) شرح للشيخ: حسن بن دمحم ا٢بسيِب اإلسَباابذم، -ّ
 .(ٔ)ىػ(ّٖٕا٤بلك الكردم ا٤بصرم، ا٤بتوَب سنة: ) شرح للشيخ: عثماف بن عبد -ْ
 .(ٕ)ىػ(ٕٔٔ: قطب الدين دمحم بن ٧بمود الرازم، ا٤بتوَب سنة: )للشيخشرح  -ٓ
: عبلء الدين ٰبي بن عبد اللطيف الطاكسي القزكيِب، ا٤بتوَب سنة: للشيخشرح  -ٔ

 .(ٖ)ىػ( ٕٕٓ)
 :اؼبختصرات 
 .(ٗ)ىػ(ّٖٕلشهاب الدين أٞبد بن ٞبداف األذرعي، ا٤بتوَب سنة: ) ٨بتصر -ٕ

                                                 

 (.ُِٔ/ْ( مرآة ا١بناف )ُ)
 (.ِٕٕ/ٖطبقات الشافعية الكربل )(، ُِٔ/ْانظر: مرآة ا١بناف ) (ِ)
 (.ّٖ/ُُ(، معجم ا٤بؤلفْب )ِٕٔ/ُانظر: كشف الظنوف ) (ّ)
 (.ِٕٔ/ُ( انظر: كشف الظنوف )ْ)
 (.ِٕٔ/ُ(، كشف الظنوف )ُِٔ/ْ( انظر: مرآة ا١بناف )ٓ)
 (.ُِٔ/ٔ(، معجم ا٤بؤلفْب )ِٕٔ/ُ( انظر: كشف الظنوف )ٔ)
 ( ا٤بصدر السابق.ٕ)
 ( ا٤بصدر السابق.ٖ)
 (.ُُٓ/ُ(، ىدية العارفْب )ِٕٔ/ُانظر: كشف الظنوف )( ٗ)
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ىػ(، ككتابو: ّٕٖل بن أيب بكر ا٤بقرئ، ا٤بتوَب سنة: )لشريف الدين إ٠باعي ٨بتصر -ٖ
 .(ُ))اإلرشاد(

 :النظم 
 .(ِ)ىػ(ِّٕنظم للمؤيد إ٠باعيل بن علي األيويب، ا٤بتوَب سنة: ) -ٗ

 ىػ(.ٖٕٗ، ا٤بتوَب سنة: )(ّ)بن ا٢بسيِب بن علي بن أيب بكر ا٤بوصلي لعلينظم  -َُ

                                                 

 (.ِّٗ/ِانظر: الضوء البلمع )( ُ)
 (.ُّٕ/ٖ(، شذرات الذىب )ِٕٔ/ُانظر: كشف الظنوف ) (ِ)
 ( .َِٕ(، ىدية العارفْب )/ِِْ/ُ(، البدر الطالع )َٓ/ْانظر: الدرر الكامنة ) (ّ)
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اإليداد بشزح "ابه: ابٍ حجز اذليتًي وكت انشارحانفصم انثاَي: 
 . "اإلرشاد

 :وفيو مبحثاف
 اؼببحث األوؿ: ترصبة الشارح ابن حجر اؽبيتمي. 

 اؼببحث الثاين: التعريف ابلكتاب )اإلمداد بشرح اإلرشاد(.
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 ادلبحث األول: تزمجت انشارح ابٍ حجز اذليتًي. 
 :وفيو شبانية مطالب  

 اؼبطلب األوؿ: اظبو ونسبو ومولده.
 طلب الثاين: نشأتو.اؼب

 اؼبطلب الثالث: شيوخو.
 اؼبطلب الرابع: تالميذه.

 اؼبطلب اػبامس: عقيدتو ومذىبو الفقهي.
 اؼبطلب السادس: مكانتو العلمية وثناء العلماء عليو.

 اؼبطلب السابع: آاثره العلمية.
 اؼبطلب الثامن: وفاتو.



 

 

 
 

33 

 اندراست

 اؼبطلب األوؿ: اظبو ونسبو ومولده
  اظبو ونسبو (ُ): 

 ،(ّ)، ا٥بيتمي(ِ)شهاب الدين أبو العباس أٞبد بن دمحم بن دمحم بن علي بن حجر ىو
 .(ٓ)األنصارم، الشافعي ،(ْ)السعدم

 :مولده 
 .(ٔ)سنة تسع كتسعمائة للهجرة بن حجر اؽبيتمياولد 
 .(ٕ): كلد سنة تسع كٜبا٭بائة للهجرةوقيل
 .(ٖ)سنة إحدل عشرة كتسعمائة للهجرة: كلد وقيل

ذكر أنو كجد ٖبطو أنو كلد ُب أكاخر سنة  (ٗ)تلميذه السيفي، ألف األوؿ: والراجح
 .(ُ)ي، كىو أعرؼ الناس بوهك، ككذلك نص عليو تلميذه الفا (َُ)تسع كتسعمائة

                                                 

( ىديػػػػػػة العػػػػػػارفْب َُُٗ/(، البػػػػػدر الطػػػػػػالع )ُْٓ/َُالػػػػػػذىب ) (، شػػػػػػذراتِٖٓترٝبتػػػػػػو: النػػػػػػور السػػػػػافر )صانظػػػػػر ( ُ)
ا٤بعز بػػػن  عبدا٢بميػػػد ا١بػػػزار، اجمللػػػس األعلػػػى ،  ترٝبػػػة ابػػػن حجػػػر ا٥بيتمػػػي لعبػػػد(ُِِٓ/(، معجػػػم ا٤بػػػؤلفْب )ُْٔ/ُ)

ـ ابػػن حجػػر ا٥بيثمػػي كأثػػره ُب الفقػػو الشػػافعي، رسػػالة علميػػة للػػدكتور/ أٞبػػد ر  شػػيد دمحم للشػػؤكف اإلسػػبلمية، ابلقػػاىرة، اإلمػػا
 .أراء اإلمـا ابن حجر ا٥بيثمي االعتقادية رسالة علمية، حملمد بن عبدالعزيز الشايع علي،

 .اشتهر بذلك نسبة اذل أحد أجداده، كاف مبلزما للصمت، ال يتكلم اال عن ضركرة أك حاجة، فشبهوه اب٢بجر( ِ)
 (.ُٔٔ/ِ) (، خبلصة األثرِْٓ/َُ(، شذرات الذىب )ِِٔانظر: النور السافر )ص: 

 : نسبة اذل ٧بلة أيب ا٥بيتم من إقليم الغربية ٗبصر .اؽبيتمي( ّ)
 (.ُِٓ/ِ(، معجم ا٤بؤلفْب )ّّٕ/ُ(، فهرس الفهارس )ِِٔانظر: النور السافر )ص     

 (.  ِِٔذل سعد إبقليم الشرقية من اقليم مصر. انظر: النور السافر )صإ: نسبة السعدي( ْ)
 ذىب الذم كاف عليو.ذل ا٤بإ: نسبة الشافعي( ٓ)

 (.ِْٓ/َُ(، شذرات الذىب )َُِ/ّانظر: الكواكب السائرة )     
 (.َُٗ/ُ(، البدر الطالع )ِٗٓ( انظر: النور السافر )صٔ)
 (.ُْٔ/ُ(، ىدية العارفْب )ّّٕ/ُ( انظر: فهرس الفهارس )ٕ)
 (.َُِ/ّانظر: الكواكب السائرة ) (ٖ)
نفػػائس الػػدرر ُب ، مػػن تصػػانيفو: اليػػزين الشػػافعي يابعمػػرك السػػيفبكػػر بػػن دمحم بػػن عبػػد هللا  وأبػػ: ىػػو( ٗ)

 إيضػػػػػاح ا٤بكنػػػػػوفانظػػػػػر:   كدل أجػػػػػد غػػػػػّب ىػػػػػذا ُب ترٝبتػػػػػو. ىػػػػػػ.ّٕٗ، تػػػػػوُب سػػػػػنة ترٝبػػػػػة ابػػػػػن حجػػػػػر
 (.ِّٗ/ُ(، ىدية العارفْب )ِٔٔ/ْ)

 (.ُٗانظر: جواىر الدرر )ص (01)
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 اؼبطلب الثاين: نشأتو
فحفظ جده، فكفلو  ا،يتيمن  – رضبو هللا - نشأ شهاب الدين أضبد بن حجر اؽبيتمي

ٍب  ،(ّ)مشس الشناويو ، (ِ)مائلمشس الدين بن أيب اػب ك٤با مات جده كفلو، الكرد القرآف
إف الشمس الشناكم نقلو من بلده ٧بلة أيب ا٥بيتم كىو ُب سن ٫بو أربعة عشر سنة إذل 

 ،(ْ)عمارة اؼبصري، فحفظ ا٤بختصرات، كقرأ على: توتبلمذ أحدا١بامع األزىر فسلمو إذل 
: أخذ عنك  كعلى تبلمذة ا٢بافظ ابن حجر العسقبلين، ،(ٔ)ن البكريسوأيب اغب، (ٓ)والرملي
، والشمس (ٖ)، والشيخ اإلماـ اؼبعمر الزيٍت عبداغبق السنباطي(ٕ)زكراي الشافعي القاضي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 (.ٗ/ُانظر: مقدمة الفتاكل الفقهية ) (0)
، كػػاف أحػػد الرجػػاؿ ا٤بشػػهورين اب٥بمػػة، كالعبػػادة،   السػػوم ا٤بصػػرم الشػػهّب اببػػن أيب ا٣بمائػػلمشػػس الػػدين دمحم :ىػػو( ِ)

 ىػ(.ِّٗكاف ملجل كمبلذنا للطبلب، أخذ عنو خلق، منهم: الشناكم، كا٢بريرم، كالعدؿ، توُب سنة )
 (.  ِٗٓ/َُ( شذرات الذىب )ِٗ/ُ(، الكواكب السائرة )ِٗٓفر )صانظر: النور السا     

 دل أقف على ترٝبتو. (2)
 دل أقف على ترٝبتو. (3)
أٞبد بن أٞبد بػن ٞبػزة، الشػيخ اإلمػاـ العػادل العبلمػة شػيخ اإلسػبلـ الشػيخ شػهاب الػدين الرملػي : ىو (4)

تو، ككػاف مػن رفقػاء شػيخ اإلسػبلـ أخذ الفقو عنو كعن طبق ،تلميذ القاضي زكراي ،األنصارم الشافعي
 .كالفتاكل ،كغاية ا٤براـ ،شرح الزبدمن مصنفاتو:  الوالد ُب االشتغاؿ

 (.َُِ/ُ(، األعبلـ للزركلي )ّّٓ/ِ(، ديواف اإلسبلـ )َُُ/ّكب السائرة )انظر: الكوا  
، إمػػاـ ٧بػػدًٌث، أخػػذ الفقػػو، الػػدين دمحم البكػػرم الصػػديقي عػػبلء الػػدين أبػو ا٢بسػػن علػػي بػػن جػػبلؿ :ىػػو( ٔ)

كالعلـو عن القاضي زكراي، كالربىاف بن أيب شػريف كغّبٮبػا، كتبحػر ُب علػـو الشػريعة، كمػن مصػنفاتو: 
 (.  ِٓٗتوُب سنة )"شرح ا٤بنهاج" ك "شرح الركض" ك "شرح العباب " 

 ( .ْْٕ/ُ(، ىدية العارفْب )َُٗ/ُ(، البدر الطالع )ُِٗ/ِانظر: الكواكب السائرة )
ىػػ( بسػنيكة مػن الشػرقية ، كنشػل هبػا، ككذل تػدريس ِٖٔ، كلػد سػنة )زكراي بن دمحم بن أٞبد بػن زكػراي األنصػارم :ىو( ٕ)

ىػػ( كمػػن تصػانيفو: "الغػرر البهيػػة" ك "أسػُب ا٤بطالػػب"، ٖٖٔارس، إذل أف رقػػى إذل منصػب قاضػي القضػػاة )عػدة مػد
 (.ُٖٔ/َُ( شذرات الذىب )ُُُ(، النور السافر )ِّْ/ّانظر: الضوء البلمع ) ىػ(.ِٓٗتوُب سنة )

لفهامػػػة السػػػنباطي، عبػػػد ا٢بػػػق بػػػن دمحم، الشػػػيخ اإلمػػػاـ، شػػػيخ اإلسػػػبلـ ا٢بػػػرب البحػػػر، العبلمػػػة ا: ىػػػو (8)
أخػػػذ ابلقػػػراءات كالسػػػماع عػػػن العبلمػػػة   ىػػػػ،ُّٗتػػػوُب سػػػنة  ىػػػػ،ِْٖ، كلػػػد سػػػنة القػػػاىرم، الشػػػافعي

 .كماؿ الدين بن ا٥بماـ، كالشيخ أمْب الدين األقصرائي
= 
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قد أذف لو بعضهم ابإلفتاء كالتدريس كعمره دكف ، ك ، كغّبىم(ِ)، والطبالوي(ُ)السمهودي
ُب علـو كثّبة: من التفسّب، كا٢بديث، كعلم الكبلـ، كأصوؿ الفقو كفركعو،  العشرين، كبرع

 كالفرائض، كا٢بساب، كالنحو كالصرؼ، كمن ٧بفوظاتو ُب الفقو: ا٤بنهاج للنوكم.
ُب آخر سنة ثبلث كثبلثْب فحج كجاكر هبا ُب السنة الٍب تليها، ٍب عاد  وقدـ إىل مكة

بع كثبلثْب، ٍب حج سنة أربعْب كجاكر من ذلك إذل مصر، ٍب حج بعيالو ُب آخر سنة س
 .(ّ)ٗبكة كدفن اب٤بعبلة -رٞبو هللا-الوقت ٗبكة، كأقاـ هبا يؤلف كيفٍب كيدرس إذل أف توُب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

   (.ِْٖ/َُ(، شذرات الذىب )ِِِ/ُ(، الكواكب السائرة )ّٕ/ْانظر: الضوء البلمع ) 
، د بن علي بن عيسى ا٢بسيِب ا٤بلقػب نػور الػدين ا٤بعػركؼ ابلسػمهودمعلي بن عبد هللا بن أٞب: ىو (ُ)

بسمهود كنشػل هبػا فحفػظ القػرآف كا٤بنهػاج كالـز كالػده كقػرأ عليػو كقػدـ القػاىرة كقػرأ ىػ، ْْٖكلد سنة 
 ىػ.ُِٗ، توُب سنة على ٝباعة منهم ا١بوجرم كا٤بناكم كزين زكراي كالبلقيِب كاحمللي

 (.َّٕ/ْ(، األعبلـ للزركلي )َْٕ/ُ(، البدر الطالع )ٓٓانظر: النور السافر )ص:  
العلم عن أجلة من ا٤بشايخ مػنهم قاضػي القضػاة ، تلقى دمحم بن سادل بن علي الطببلكم الشافعي: ىو (ِ)

، مػػن مصػػنفاتو: زكػراي، كحػػافظ عصػرىم الفخػػر بػن عثمػػاف الػػديلمي، كالسػيوطي، كالربىػػاف القلقشػندم
 ىػ.ٔٔٗ، كلو شرحاف على البهجة الوردية، توُب سنة بداية القارم ُب ختم البخارم

 (.ُّْ/ٔ(، األعبلـ للزركلي )ُِّ/ّ(، ديواف اإلسبلـ )ّّ/ِانظر: الكواكب السائرة ) 
 (.َُٗ/ ُ(، البدر الطالع )ِْٓ/َُ(، شذرات الذىب )ِٗٓانظر: النور السافر )ص (ّ)
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 اؼبطلب الثالث: شيوخو
ُب  تحصيل العلمب أنو بدأ -رٞبو هللا-شهاب الدين ابن حجر من نشلة  فبا سبق تبُت

كىو  ، ٍب نقلو شيخو الشناكم إذل ا١بامع األزىرىو صغّبالكرد ك  حفظ القرآففسن مبكرة، 
فمن الشيوخ الذين علـو كثّبة، حٌب برع ُب فلخذ عن علماء مصر  ،ُب سن الرابعة عشر

 : أخذ عنهم
شيخ اإلسبلـ قاضي القضاة زين الدين ، زكراي بن دمحم بن أٞبد بن زكراي األنصارم -ُ

 كىو أجل شيوخو، كأكثر األخذ عنو. ،ا٢بافظ
 .لشمس ا٤بشهدما -ِ
 .الشمس السمهودم -ّ
 ا٢بق بن دمحم بن عبدا٢بق السنباطي القاىرم الشافعي.  عبد -ْ
 علي بن جبلؿ الدين دمحم البكرم الصديقي عبلء الدين أبو ا٢بسن. -ٓ
 دمحم السوم ا٤بصرم الشهّب اببن أيب ا٣بمائل مشس الدين. -ٔ
 .(ُ)دمحم بن سادل الطببلكم الشافعي ًنصر الدين -ٕ

                                                 

 (.ِٗٓالنور السافر )ص: انظر:  (ُ)
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 ع: تالميذهاؼبطلب الراب
كتتلمذ عليو ٝباعة كبّبة؛ ألنو   - رضبو هللا - شهاب الدين ابن حجرأخذ العلم عن 

أخذ يدرس إحدل كأربعْب،  فلما استقر ٗبكة سنةبدأ ابلتدريس كاإلفتاء كىو ما زاؿ ٗبصر، 
 :أبرز تالميذهومن  كيؤلف، فازدحم عليو الناس ككثر تبلميذه،

 .(ُ)عثماف العمودم الشافعيالرٞبن بن عمر بن أٞبد بن  عبد -ُ
 .(ِ)عبدالقادر بن أٞبد بن علي الفاكهي -ِ
 .(ّ)دمحم بن أيب بكر األشخر ٝباؿ الدين  -ّ
 .(ْ)دمحم بن أٞبد بن علي الفاكهي ا٤بكي -ْ
 .(ٓ)دمحم طاىر ا٥بندم ا٤بلقب ٗبلك احملدثْب -ٓ

                                                 

، أخػذ العلػم عػن ا٢بػافظ ابػن حجػر ن عمر بػن أٞبػد بػن عثمػاف العمػودم الشػافعيعبد الرٞبن ب :ىو( ُ)
ا٥بيتمػي، كالشػيخ أيب ا٢بسػن البكػرم كغّبٮبػا، كتفقػو كبػرع ككػاف إمامػان، كثػّب العبػادة كاالجتهػاد، كمػن 

 ىػ(. َٔٗلنور ا٤بذركر" توُب سنة )تصانيفو: "حاشية على اإلرشاد" ك "ا
 ( .َُٔ/ٓ(، معجم ا٤بؤلفْب )َٗٓ/َُ(، شذرات الذىب )ِّٗانظر: النور السافر )ص

ىػػػ(، ككػػاف إمامنػػا، عا٤بػػا، َِٗ، كلػػد ُب ربيػػع األكؿ عػػاـ )عبػػدالقادر بػػن أٞبػػد بػػن علػػي الفػػاكهي :ىػػو( ِ)
 ىػ( . ِٖٗة منها: شرحاف على "البداية" للغزارل، توُب سنة )كلو تصانيف كثّب 

 (َّٔ/ُ(، البدر الطالع )ِٖٓ/َُ(، شذرات الذىب )ُّٔانظر: النور السافر )
ىػػ( كقػرأ علػى ٝباعػة مػن ا١بلػة، كحصػل ْٓٗ، كلػد سػنة )ٝباؿ الػدين دمحم بػن أيب بكػر األشػخر :ىو( ّ)

١بميػػػع اإلجػػػازة، كبػػػرع ُب العلػػػـو حػػػٌب صػػػار شػػػيخ اإلسػػػبلـ، كلػػػو مصػػػنفات منهػػػا: "منظومػػػة لػػػو مػػػن ا
 ىػ(. ُٗٗاإلرشاد "ك" شرح الشذكر " توُب سنة )

 ( .ٗٓ/ٔ(، األعبلـ )ِّٔ/ َُ(، شذرات الذىب )ّْٗانظر: النور السافر )ص: 
ىػػ( كقػرأ ُب ا٤بػذاىب االربعػة فكانػت لػو ِّٗ، كلػد سػنة )دمحم بن أٞبػد بػن علػي الفػاكهي ا٤بكػي :ىو (ْ)

اليػػد الطػػوذل، كأخػػذ عػػن البكػػرم، كابػػن حجػػر ا٥بيتمػػي، كلػػو مصػػنفات منهػػا: شػػرح "٨بتصػػر األنػػوار"، 
 ىػ(. ِٗٗتوُب سنة )

 ( .ٕ/ٔ(، األعبلـ للزركلي )ِٕٔ/َُ(، شذرات الذىب )ّّٔانظر: النور السافر )ص: 
ىػػ( كحفػظ القػرآف كىػو صػغّب، كأخػذ ُّٗ، كلػد سػنة )دمحم طػاىر ا٥بنػدم ا٤بلقػب ٗبلػك احملػدثْب :ىػو( ٓ)

عػػن ابػػن حجػػر ا٥بيتمػػي، كبػػرع ُب فنػػوف عديػػدة، ككػػاف عا٤بػػا، عػػامبل، متبحػػرا، كلػػو مصػػنفات منهػػا " 
= 
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 اندراست

 اؼبطلب اػبامس: عقيدتو، ومذىبو الفقهي
  :عقيدتو 

وفبا يد على أنو على ، (ِ)ا٤بتلخرين (ُ)من األشاعرة -عفا هللا عنو- كاف ابن حجر
 :اؼبذىب األشعري ما أيٌب

، فقاؿ ُب آخر معجم شيوخو: "قاؿ ذلك ككتبو فقّب أنو صرح بنفسو عن عقيدتو -ُ
ا...  عفو ربو.. أٞبد بن دمحم بن دمحم بن علي السلمنٍب أصبل، كا٥بيتمي مولدن

السعدم نسبنا"كالصوُب ا١بنيدم إرشادنا كاألشعرم كالوائلي 
(ّ). 

ذكر ُب عدة مواضع من كتبو أف أىل السنة واعبماعة عند االطالؽ اؼبراد هبم  -ِ
، كأثُب عليهم، ككصفهم أبهنم ىم أىل ا٢بق، كمن سواىم فهم األشعرية اؼباتريدية

ا٤ببتدعة الضبلؿ، فقاؿ ُب ا٤بنح ا٤بلكية: "..كىؤالء ىم العلماء الذين ىم أىل 
 .(ْ)تباع أيب ا٢بسن األشعرم كأيب منصور ا٤باتريدم"السنة كا١بماعة كىم أ

، فقاؿ: "ككالنص حكم أتويلو لبعض الصفات، وكذلك تقدًن العقل على النقل -ّ
العقل القطعي، فاالعتقاد ا٤بستند إليو صحيح، كإف دل يرد فيو نص، بل لو كرد النص 

اؿ على هللا ٖببلفو كجب أتكيل النص إليو كآايت الصفات كأحاديثها، إذ ظاىرىا ٧ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

ىػػػػ( استشػػػهد علػػػى يػػػدل ٖٔٗاألخبػػػار" كُب سػػػنة ) ٦بمػػػع ٕبػػػار األنػػػوار ُب غرائػػػب التنزيػػػل كلطػػػائف
 .اب٥بند ابلقرب من أيٌجْب ا٤ببتدعة من فرقٍب الرافضة كا٤بهدكية

 ( .ُِٕ/ٔ(، األعبلـ للزركلي )َُٔ/َُ( شذرات الذىب )ِّّانظر: النور السافر )ص: 
لذم كػاف معتزلينػا، ٍب انتقػل إذل : طائفة من أىل الكبلـ، ينتسبوف إذل أيب ا٢بسن األشعرم ااألشاعرة (ُ)

مػػػذىب ابػػػن كػػػبٌلب ٍبٌ عػػػاد إذل مػػػذىب السػػػلف، كعقيػػػدة األشػػػاعرة ىػػػي: أهنػػػم ينفػػػوف علػػػٌو الػػػذات، 
 كقو٥بم ُب اإلٲباف: ىو التصديق اب١بناف، كأما القوؿ ابللساف فهي فركعو.

 (.َُُ-ََُ/ُانظر: ا٤بلل كالنحل )     
 (.ْٓانظر: آراء ابن حجر االعتقادية )ص (ِ)
 ب(. ِٖمعجم شيوخ ابن حجر )ؿ  (ّ)
 (.ْٔٔا٤بنح ا٤بلكية )ص:  (ْ)
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 اندراست

 .(ُ)تعاذل عقبلن، فوجب صرفها عنو بتلكيلها ٗبا يوافق العقل"
نتجت عن انتحالو  الشنيعة كا٤بخالفات الكبّبة على ابن حجر، الٍب ؤاخذاتا٤ب منك  

 :ٌبما أي مذىب غبلة الصوفية
، كال فرؽ بْب ذكر التوسل كاالستغاثة كالتشفع  قولو جبواز التوسل ابلنيب: أوالً 

 .(ِ)أك بغّبه من األنبياء، ككذا األكلياء و بو كالتوج
شيخ اإلسبلـ  ا، خصوصن تشنيعو على علماء أىل السنة اؼبخالفُت لو ُب آرائو: اثنياً 

 .(ّ)مابن تيمية كتلميذه ابن القي
 :مذىبو الفقهي 

من كبار فقهاء الشافعية ا٤بتلخرين، يدؿ  -رضبو هللا- كاف شهاب الدين ابن حجر
مصنفاتو الفقهية ٧بصورة ُب الفقو ، كما يدؿ عليو أف (ْ)سّبتو ذكرةالٍب  على ذلك الكتب

 .(ٓ)الشافعي
، خصوصنا ُب فقو الشافعي، كصنف قاؿ الشوكاين رضبو هللا : "كبرع ُب ٝبيع العلـو

 .(ٔ)التصانيف ا٢بسنة"

                                                 

 (.َِْا٤بنح ا٤بلكية )ص ( ُ)
 (.ْٗٗانظر: حاشية االيضاح )ص (ِ)
 (.  ّٖانظر: الفتاكم ا٢بديثية )ص ( ّ)
 (ِْٓ/َُ(، شذرات الذىب )َُِ/ّ( انظر: الكواكب السائرة )ْ)
 ( .ُِٓ/ِلفْب )(، معجم ا٤بؤ َُٗ/ُ( انظر: البدر الطالع )ٓ)
 (.َُٗ/ُ( البدر الطالع )ٔ)
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 اندراست

 اؼبطلب السادس: مكانتو العلمية، وثناء العلماء عليو
  :مكانتو العلمية 

بْب فقهاء  مكانة عالية كمنزلة رفيعة -رٞبو هللا-دين ابن حجر ا٥بيتمي شهاب التبوأ 
 كقد ذاع صيتو برع ُب علـو كثّبة، ببل ريب، م كأعبلمهم، كىو من أعياهنالشافعية ا٤بتلخرين

كاستفاد منو خلق   كأذف لو بعض مشاٱبو ابإلفتاء كالتدريس كعمره دكف العشرين، ،اآلفاؽ
لتفسّب، كا٢بديث، كأصوؿ الفقو كفركعو، كالفرائض، كغّب ذلك، ُب علـو كثّبة: من ا كبّب

 .امن ٧بفوظاتو: ا٤بختصرات، كا٤بنهاج للنوكم، كغّبىكاف حافظنا ذكينا، ك ك 
  :ثناء العلماء عليو 

عليو العلماء، كأشادكا  أثُبيدؿ على مكانة ابن حجر العلمية، كمنزلتو بْب العلماء ما 
 بعلمو كفضلو:

كاب١بملة فقد كاف شيخ اإلسبلـ خاٛبة العلماء ": العماد قاؿ عبداغبي ابنف -ُ
 .(ُ)"ا ال تكدره الدالء، إماـ ا٢برمْب، يهتدم بو ا٤بهتدكفاألعبلـ، ٕبرن 

الشيخ اإلماـ العبلمة، حافظ العصر، كأستاذ ا٤بؤرخْب، ": وقاؿ ابن قاضي شهبة -ِ
 . (ِ)"قاضي القضاة

ر ُب علم الفقو كٙبقيقو، ال "كاف ٕب: وقاؿ ؿبيي الدين عبد القادر العيدروس -ّ
 .(ّ)تكدره الدالء، كإماـ ا٢برمْب كما أٝبع على ذلك العارفوف"

، خصوصان فقو الشافعي، كصنف ": وقاؿ الشوكاين -ْ كبرع ُب ٝبيع العلـو
 .(ْ)"التصانيف ا٢بسنة

                                                 

 (ّْٓ/ َُ( انظر: شذرات الذىب )ُ)
 (  ُُٓ/ْانظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )( ِ)
 (  ِٗٓ، ِٖٓ( النور السافر )ص: ّ)
 (َُٗ/ُ(  انظر: البدر الطالع )ْ)
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 اندراست

 اؼبطلب السابع: آاثره العلمية
أف  (ُ)كقد ذكر الفاكهيُب فنوف متعددة،  صن ف ابن حجر اؽبيتمي الت صانيف الكثَتة

لو ٫بونا من ٟبسْب مؤلفان، بل إف مؤلفاتو تزيد على ذلك، كقد ذكر بعض الباحثْب أكثر من 
 . (ِ)مائة مؤَّلف، فهو من ا٤بكثرين ُب التَّصنيف

. كمن (ّ): "مصنفاتو ُب العصر آية يعجز اإلتياف ٗبثلها ا٤بعاصركف"قاؿ عنو العيدروس 
 ىذه ا٤بصنفات:

، مطبوعإٙباؼ أىل  -ُ  .بتحقيق مصطفى عبدالقادر ٗبصر اإلسبلـ ٖبصوصيات الصيـا
عبد العزيز بتحقيق  إٛباـ النعمة الكربل على العادل ٗبولد سيد كلد آدـ، مطبوع -ِ

 .بدار الكتب العلمية بّبكت ،سيد ىاشم الغزكرل
، أٞبد بن فريد ا٤بزيدم تحقيق، بأشرؼ الوسائل إذل فهم الشمائل، مطبوع -ّ

 .لبناف -لعلمية، بّبكت ار الكتب ادب
 .بدار التقول، سوراي دمحم عواد العواد، بتحقيق: اإلعبلـ بقواطع اإلسبلـ، مطبوع -ُ
 .(ْ)اإلمداد بشرح اإلرشاد، كىو الكتاب ا٤بعِب ابلتحقيق، كسيلٌب الكبلـ عنو -ِ
 اإليضاح كالبياف ٗبا جاء ُب ليلة النصف من شعباف، ٨بطوط. -ّ
ٝبع فيو ا٤بذىب ٝبعان دل يسبق إليو، مع  اإليعاب شرح العباب، كدل يكملو، -ْ

غاية من التحرير كالتدقيق كالتنقيح، مستوعبان ٤با ُب كتب ا٤بذىب مع بياف 
 .(ٔ)، كىو ٨بطوط(ٓ)الراجح

                                                 

 (.ُُ/ُانظر: مقدمة الفتاكل الفقهية ) (ُ)
(، ّْٓ/َُ(، شػػذرات الػػذىب )ُُِ/ّ(، الكواكػػب السػػائرة )ُُ/ُة )انظػػر: مقدمػػة الفتػػاكل الفقهيػػ (ِ)

(، ابػػػػن حجػػػػر ُُٗ(، ابػػػػن حجػػػػر ا٥بيتمػػػػي للجػػػػزار )صُِٓ/ِ(، معجػػػػم ا٤بػػػػؤلفْب )ٗ/ُالبػػػػدر الطػػػػالع )
 (.ْٖ(، اإلماـ ابن حجر كأثره ُب الفقو الشافعي )صَُِكجهوده ُب الكتابة التارٱبية )ص

 (.ِٗٓانظر: النور السافر )ص (ّ)
 (.ٕٓ: نظر: )صا (ْ)
 (.ّٓأ(، كابن حجر ا٥بيتمي للجزار )صّانظر: نفائس الدرر )ؿ (ٓ)
، ِٕٖٕ/ُْٗ، ٕٔٔٓ/ْٕٓتوجػػػػػػػػػػػػػػد منػػػػػػػػػػػػػػو نسػػػػػػػػػػػػػػخة اب٤بكتبػػػػػػػػػػػػػػة األزىريػػػػػػػػػػػػػػة ابلقػػػػػػػػػػػػػػاىرة بػػػػػػػػػػػػػػرقم: ) (ٔ)

ُِٖٓ/ِْْٖٗ.) 
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 اندراست

ٙبفة احملتاج بشرح ا٤بنهاج، كعليو مدار الفتول ُب حضرموت خصوصان، كقد كضعت  -ٓ
تصره البعض، كحشَّى عليو عليو ا٢بواشي العديدة، كاعتُب بو علماء الشافعية كاخ

 .٤بكتبة التجارية الكربل ٗبصر لصاحبها مصطفى دمحماب البعض، كىو مطبوع
 تطهّب ا١بناف كاللساف عن التفوه بثلب معاكية بن أيب سفياف هنع هللا يضر. -ٔ
، مطبوع -ٕ دمحم زينهم بتحقيق  ا١بوىر ا٤بنظم ُب زايرة القرب الشريف النبوم ا٤بكـر

 .ورل، ٗبكتبة مدبدمحم عزب
حاشية اإليضاح ُب ا٤بناسك على كتاب اإليضاح ُب مناسك ا٢بج كالعمرة  -ٖ

 .بدار ا٢بديث بّبكت، لبناف لئلماـ النوكم، كىو مطبوع
 حاشية على فتح ا١بواد بشرح اإلرشاد، مطبوع مع فتح ا١بواد. -ٗ

 ا٣بّبات ا٢بساف ُب مناقب اإلماـ األعظم أيب حنيفة النعماف، مطبوع  -َُ
 .موسى احملميد بدار ا٥بدل كالرشاد بتحقيق عبدالكرد

، بعناية الدر ا٤بنضود ُب الصبلة كالسبلـ على صاحب ا٤بقاـ احملمود، مطبوع -ُُ
 .جدة -دار ا٤بنهاج ، نشر: بوٝبعة عبد القادر مكرم كدمحم شادم مصطفى عربش

 .بدار الفكر، بّبكت الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر، مطبوع -ُِ
 ، كدل أقف عليو.(ُ)لفقوشرح ٨بتصر أيب ا٢بسن البكر ُب ا -ُّ
عبد الرٞبن ، بتحقيق الصواعق احملرقة ُب الرد على أىل البدع كالزندقة، مطبوع -ُْ

 .لبناف –ؤسسة الرسالة ، ٗبكامل دمحم ا٣براط  -بن عبد هللا الَبكي 
 .، بدار الفكرالفتاكل ا٢بديثية. مطبوع -ُٓ
الشيخ عبد  الفتاكل الفقهية الكربل على مذىب اإلماـ الشافعي، ٝبعها تلميذه -ُٔ

القادر بن أٞبد الفاكهي، كيشتمل على نفائس من الفتاكل احملررة، كقد أفردت 
 .٤بكتبة اإلسبلميةاب، بعض ىذه ا٤بسائل بكتب مستقلة، كىو مطبوع

 .(ّ)، ٨بطوط(2)فتح اإللو بشرح ا٤بشكاة، كصل فيها إذل النصف -ُٕ

                                                 

 (.ّْٓ/َُانظر: شذرات الذىب ) (ُ)
 ب(.ّانظر: نفائس الدرر )ؿ (ِ)
 .ّٔٗكبّب بصنعاء برقم: يوجد منو نسخة ُب مكتبة ا١بامع ال (ّ)
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 اندراست

بن ا٤بقرلء، فتح ا١بواد شرح اإلرشاد، كىو مطبوع، كىو شرح اإلرشاد ال -ُٖ
كيسمى ابلشرح الصغّب، كىو شرح ٨بتصر من شرحو الكبّب ا٤بعركؼ 

 ابإلمداد.
كغّبه،  أٞبد جاسم دمحم احملمد، بعناية فتح ا٤ببْب شرح األربعْب النوكية، مطبوع -ُٗ

 .نشر: دار ا٤بنهاج، ٔبدة
بتحقيق مصطفى عاشور،  القوؿ ا٤بختصر ُب عبلمات ا٤بهدم ا٤بنتظر، مطبوع -َِ

 رآف، القاىرة.ٗبكتبة الق
عبد ا٢بميد ، بتحقيق كف الرعاع عن ٧برمات اللهو كالسماع، كىو مطبوع -ُِ

 .األزىرم
ٙبقيق كٚبريج: يسرم بن عبد الغِب ، مبلغ األرب ُب فضائل العرب، مطبوع -ِِ

 .لبناف - طبعة : دار الكتب العلمية عبد هللا
فو ُب مصر ٨بتصر الركض كشرحو، كدل يتمو بل كصل فيو إذل صبلة ا٤بسافر، ألَّ  -ِّ

قبل انتقالو إذل مكة، كشرحو شرحان مستوعبان ٤با ُب شرح الركض كا١بواىر، 
ككثّب من شركح ا٤بنهاج كاألنوار، فلخذه بعض ا٢بساد كأعدمو، فلم يظهر لو 

 .(ُ)خرب
 .(ِ)معجم شيوخ ابن حجر ا٥بيتمي، ٨بطوط -ِْ
 ا٤بناىل العذبة ُب إصبلح ما كىىىي من الكعبة، كىو مطبوع. -ِٓ
 ٤بكية شرح ا٥بمزية، مطبوع.ا٤بنح ا -ِٔ
ا٤بنهج القود بشرح مسائل التعليم، كىو عبارة عن شرح للمقدمة ا٢بضرمية،  -ِٕ

ألَّفو بطلب من الفقيو عبد الرٞبن العمودم، ككضعت عليو ا٢بواشي 
 .(ّ)كالتعليقات منها: حاشية ا١برىزم، كحواشي ا٤بدينة الكربل، كىو مطبوع

                                                 

 (.ّٓأ(، ابن حجر ا٥بيتمي للجزار )صّ(، نفائس الدرر )ؿَُٗ/ُانظر: البدر الطالع ) (ُ)
 ؼ(. – ُُْْيوجد منو نسخة ٗبركز ا٤بلك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسبلمية ابلرايض، برقم: ) (ِ)
 (.ِّْ/ُ(، فهرس األعبلـ للزركلي )ِِٔانظر: النور السافر )ص:  (ّ)
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 اؼبطلب الثامن: وفاتو
 .(ُ)ب الدين ابن حجر ا٥بيثمي سنة أربع كسبعْب كتسعمائة للهجرةشها توُب
 .(ِ): مات ُب سنة ثبلث كسبعْب كتسعمائةوقيل 
أم ُب -، كيدؿ لو أف العيدركس نٌص على ذلك فقاؿ: "كفيها لكن الصحيح األوؿ 

ُب رجب توُب الشيخ اإلماـ شيخ اإلسبلـ خاٛبة أىل الفتيا  -كتسعمائة كسبعْب أربع سنة
لتدريس، ًنشر علـو اإلماـ دمحم بن إدريس ا٢بافظ شهاب الدين أبو العباس أٞبد بن دمحم كا

 .(ّ)بن علي بن حجر ا٥بيتمي السعدم األنصارم ٗبكة كدفن اب٤بعبلة"
تفاصيل مرضو حٌب كفاتو، فقاؿ: "ككاف ابتداء مرضو الذم  ونقل تلميذه السيفي

رين يومان، ككصى يـو السبت ا٢بادم مات فيو ُب شهر رجب، فَبؾ التدريس نيفان كعش
كالعشرين من رجب ا٤بذكور، كتوُب ضحوة االثنْب الثالث كالعشرين من الشهر ا٤بذكور سنة 

 .(ْ)أربع كسبعْب كتسعمائة"

                                                 

(، ابػػػػػن حجػػػػػر كجهػػػػػوده ُب الكتابػػػػػة ُْٔ/ُ(، ىديػػػػػة العػػػػػارفْب )ّّٕ/ُانظػػػػػر: فهػػػػػرس الفهػػػػػارس ) (ُ)
 (.ُِٕالتارٱبية )ص

 (.َُٗ/ُ(، البدر الطالع )ُْٓ/َُ(، شذرات الذىب )ُُُ/ّانظر: الكواكب السائرة )( ِ)
 (.ِٖٓانظر: النور السافر )ص (ّ)
 ب(.ِانظر: نفائس الدرر )ؿ (ْ)
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 انتعزيف بكتاب اإليداد بشزح اإلرشاد :ادلبحث انثاَي

 :وفيو طبسة مطالب          

 توثيق نسبتو إىل مؤلفو.اؼبطلب األوؿ: ربقيق اسم الكتاب و 
 اؼبطلب الثاين: وصف النسخ اػبطية.

 اؼبطلب الثالث: منهج اؼبؤلف ُب الكتاب.
 اؼبطلب الرابع: أمهية الكتاب العلمية ومكانتو بُت شروح اإلرشاد. 

 . اؼبطلب اػبامس: موارد الكتاب ومصطلحاتو
 النسخ اػبطية. إرفاؽ مناذج من: اؼبطلب السادس
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 اؼبطلب األوؿ: ربقيق اسم الكتاب ونسبتو إىل اؼبؤلف
 :ربقيق اسم الكتاب 

بشرح اإلمداد تسمية الكتاب بػ" -رٞبو هللا-أكثر من ترجم البن حجر  ذكر
٠باه  األوؿ كبَت، ُب شرحُت "اإلرشاد" شرح ابن حجر أبف أيضنا قد صرَّحواك  "،اإلرشاد

 ، كمن ذلك:(ُ)"فتح ا١بواد بشرح اإلرشاد"٠باه  واآلخر صغَت، "د بشرح اإلرشاداإلمدا"
"كالٍب ُب الفقو شرح اإلرشاد،  :-رضبو هللا- السيفي عند ذكره ؼبؤلفات ابن حجرقوؿ 

 .(ِ)ا٤بسمى ابإلمداد ُب شرح اإلرشاد، ك٨بتصره فتح ا١بواد"
، كالثاين من ١بزء األكؿُب اكما   النسخ اػبطيةورد ىذا االسم ُب غالؼ وكذلك 
 .نسخة األصل

ىذا الشرح ما يشعر هبذا  ذكر ُب استفتاحية ا٤بؤلف أف أيًضا وفبا يدؿ على ذلك 
: "ا٢بمد هلل الذم اختص من ١بل إليو ٗبزااي إمداده، كحقق -رٞبو هللا-االسم؛ حيث قاؿ 

 .(ّ)"هإرشاد٤بن خضع بْب يديو غاية 
ا٢بمد هلل على ما منح من إنعامو، كفتح من " :-فتح اعبواد- وقاؿ ُب شرحو اآلخر

 .(ْ)إ٥بامو، ككٌفق للتفٌقو ُب أحكامو مع منتو على من شاء ابإلرشاد إذل معادل ا٢بق كأحكامو"
 بعض النصوص مع عزكىا إذل اإلمداد، كىي موجودة فيو منها:  وكذلك ينقل اؼبتأخروف
بح ميقاات كال استباح احملظورات قولو: كأبف ا٤بفرد دل ير : "...قاؿ الرشيدي ُب حاشيتو

إخل( عبارة اإلمداد: كأبف ا٤بفرد دل يربح ميقاات كال استباحة احملظورات كا٤بتمتع كالندراج 
 .(ٓ)"انتهت .أفعاؿ العمرة ٙبت ا٢بج كالقارف
                                                 

(، البػػػدر الطػػػالع ُٔٔ/ِ(، خبلصػػػة األثػػػر )ِِٔب(، النػػػور السػػػافر )صّدرر )ؿانظػػػر: نفػػػائس الػػػ (ُ)
 (.ُْٔ/ُ(، ىدية العارفْب )َُٗ/ُ)

 ب(.ّانظر: نفائس الدرر )ؿ (ِ)
 أ(.ُ/ؿُمقدمة اإلمداد ) (ّ)
 (.ٕ/ُمقدمة فتح ا١بواد ) (ْ)
 (.ِّْ/ّانظر: حاشية الرشيدم مع هناية احملتاج ) (ٓ)
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 :نسبة الكتاب إىل اؼبؤلف 
 فإنو ٩با الشك فيو أف ىذا الكتاب من مؤلفات ابن أما نسبة الكتاب إىل اؼبؤلف

؛ (ُ)الظنوف، كدل أقف على من نسبو لغّبه إال ما كقع فيو صاحب كشف -رٞبو هللا-حجر 
، ك٩با -رٞبو هللا-، كىو كىم منو -رٞبو هللا-حيث نسبو إذل ا٢بافظ ابن حجر العسقبلين 

 يؤكد نسبتو إليو ما يلي:
، حيث كتب عليو: ورد الكتاب منسواًب إليو ُب غالؼ الكتاب من نسخة األصل .ُ

زء األكؿ من اإلمداد بشرح اإلرشاد للشيخ أٞبد بن حجر" ككذا على ا١بزء "ا١ب
 الثاين.

 :أف أكثر من ترجم لو ذكروا نسبة الكتاب إليو، عند ذكرىم ؼبصنفاتو منهم .ِ
: "كانتقل إذل مكة كصنَّف هبا الكتب ا٤بفيدة منها: اإلمداد كفتح ا١بواد الشوكاين -

 .(ِ)شرحان على اإلرشاد"
: "كمن مؤلفاتو....، كشرحْب على اإلرشاد البن ا٤بقرئ كبّب، كىو وقاؿ العيدروس -

 .(ّ)ا٤بسمى ابإلمداد، كالصغّب كىو ا٤بسمى فتح ا١بواد"
 :كثرة ورود الكتاب ُب بعض مؤلفات الشافعية منسوابً إليو، ومن ذلك .ّ

      ابن حجر ُب شرحو  -أم ُب األذاف للنساء-قوؿ الدمياطي: "كقد صرَّح ابإلابحة 
 .(ْ)ى ابفضل كُب اإلمداد"عل

                                                 

 (.ٗٔ/ُانظر: كشف الظنوف ) (ُ)
 (.َُٗ/ُانظر: البدر الطالع ) (ِ)
 (.ِِٔانظر: النور السافر )ص (ّ)
 (.ُِٕ/ُانظر: إعانة الطالبْب ) (ْ)
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 اؼبطلب الثاين: وصف النسخ اػبطية
 اإلمدادا٢بصوؿ على نسختْب خطٌيتْب من النسخ ا٣بمسة لكتاب " -كمنًٌوبفضًل هللا  -ًبٌ 

شرح اإلرشاد"، فاعتمدت عليهما لتحقيق كدراسة نصييب منو كإخراجو على الوجو ا٤بطلوب، 
 ككصف ىذه النسخ ا٣بمسة كاآلٌب:

 األوىل: النسخة 

 : مكتبة األحقاؼ ٕبضر موت.مصدر اؼبخطوط
 َُِٗ: اعدد أوراقه
 ُٕ: عدد األسطر

 َُ: متوسط عدد الكلمات ُب السطر
 ىػَُٖٓ: اتريخ النسخ
 : دمحم أٞبد اب عبيد.اسم الناسخ
 ُب ستة ٦بلدات: يقع الكتاب
 رقة.( ك ُّٖ: يبدأ من أكؿ الكتاب كينتهي بفصل ُب السجدات كعدد أكراقو )األوؿ
 .( كرقةِِٖ: يبدأ من فصل ُب السجدات كينتهي بنهاية ابب ا١بنائز كعدد أكراقو )الثاين
 ( كرقة.ِِٗ: يبدأ من ابب الزكاة كينتهي بنهاية ابب ا٢بج كعدد أكراقو )الثالث
 ( كرقة.ْْٔ: يبدأ من ابب البيع كينتهي بنهاية ابب الغصب كعدد أكراقو )الرابع
 ( كرقة.ّّْنكاح كينتهي بنهاية ابب الطبلؽ كعدد أكراقو ): يبدأ من ابب الاػبامس
 ( كرقة.ِّٗيبدأ من فصل ُب الرجعة كينتهي بنهاية ابب ا١بناايت كعدد أكراقو ): السادس

 وال يوجد نصييب ُب ىذه النسخة.
  :النسخة الثانية 

 : دار الكتب ا٤بصرية ابلقاىرة.مصدر اؼبخطوط
 [ فقو شافعي.ُْْٕ: ]ارقمه

 َٔٗ: ااقهعدد أور 
 .ُْ، كمتوسط عدد الكلمات ُب السطر: ِٗ: عدد األسطر
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 ىػ.ُُِٖ: اتريخ النسخ
 : دمحم بن حسن بن سليماف.اسم الناسخ
 ُب ٦بلدين: يقع الكتاب
 ( كرقة.ُّٓ: يبدأ من أٌكؿ الكتاب كينتهي بنهاية كتاب ا٢بج، كعدد أكراقو )األوؿ
 .( كرقةّٕٓاية فصل اللقيط، كعدد أكراقو ): يبدأ من أكؿ كتاب البيوع، كينتهي بنهالثاين

 كىي ٖبط كاضح، كلكن هبا طمس ُب اللوحات العشر األكذل.
 وال يوجد نصييب ُب ىذه النسخة.

 الثالثة النسخة : 
 : مكتبة ا٤بلك عبدالعزيز اب٤بدينة ا٤بنورة.مصدر اؼبخطوط

 [ فقو شافعي.ِٔٓ: ]ارقمه
 .ْٔٔ: عدد أوراقو
 .ُْعدد الكلمات ُب السطر:  ، كمتوسطّّ: عدد األسطر
 ق. كاسم الناسخ: دمحم بن الفقّب دمحم.ِٔٗ: اتريخ النسخ
 : نسخ.نوع اػبط

 .مصورة عن اؼبكتبة احملمودية ابؼبدينة اؼبنورة، ويقع ُب ؾبلد واحد
 ( كرقة.ْٔٔيبدأ من أكؿ الكتاب كينتهي ُب كتاب ا٢بج كعدد أكراقو  )

 وال يوجد نصييب ُب ىذه النسخة.
 سخة الرابعة: الن 

: مركز ٝبعة ا٤باجد ابإلمارات العربية ا٤بتحدة، كىي مصورة عن ا٤بكتبة مصدر اؼبخطوط
 الظاىرية بدمشق.
 .ٕٕٕ: عدد اللوحات
 .ّّ: عدد األسطر

 كلمة.  ُْ: متوسط عدد الكلمات ُب السطر
 : دل يذكر.اتريخ النسخ
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 :ويوجد منها جزءاف
 ( لوحنا.ِّٓاية كتاب ا٢بج كعدد أكراقو ): يبدأ من أكؿ الكتاب كينتهي بنهاألوؿ
 ( لوحنا.ِْٓيبدأ من كتاب ا١بناايت كينتهي بباب أمهات األكالد كعدد أكراقو ): الرابع
( ساقط ُُٔ(، إال أف بعد اللوحة )ُْٓ( كينتهي ابللوحة )ْٗيبدأ من اللوحة ) ونصييب

 بينتو ُب مكانو.
لنسخة ا٣بامسة الٍب فيها جزء من ألهنا أكمل من ا وقد اخًتت ىذه النسخة أصال؛

 نصييب.
  :النسخة اػبامسة 

 .ّْٔكىي من ٧بفوظات مكتبة األحقاؼ، ٦بموعة الرابط، علي بن ا٢بسن ا٢بداد برقم 
 وعدد كلمات ُب كل سطر( سطرنا، ّّ) وُب كلِّ ورقة(، ََُ) عدد أوراؽ اؼبخطوط

 ( كلمة.َِ-ُٔيَباكح ما بْب )
 ( سم.ِّ+ِّ: )ومقاس ورقاهتا

 : نسخي جٌيد، كا٤بًب كالعناكين كتبت اب٤بداد األٞبر، كأٌما الشرح فكتب اب٤بداد األسود.وخّطها
 : "كبو ثقٍب ابب ُب ا١بناايت من قتل بنحو عمد...".أّولو
عن ا٢بسن كا٢بسْب رضي هللا عنهما فمعناه أنو أمر أابٮبا  : "كأما عقو آخره

 بذلك... فيسن ٥با أف تعتق عن كلدىا".
 ال يوجد منها إال قطعة يسّبة، كفيها جزء من نصييب. انقصة وىي

 ".ؽ" وقد رمزت ؽبذه النسخة أثناء التحقيق بػ
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 اؼبطلب الثالث: منهج اؼبؤلف ُب الكتاب 
ُب كتاب اإلمداد بشرح  -رضبو هللا– يتلّخص اؼبنهج الذي سار عليو ابن حجر اؽبيتمي

 اإلرشاد فيما يلي:
إلرشاد، فبدأ بكتاب الطهارة، ٌٍب الصبلة، ٍب اتبع ترتيب مًب كتاب ا  -ُ

 الزكاة...كىكذا حسب ترتيب اإلرشاد.

دل يبٌوب  -رٞبو هللا–بٌوب لكل ابب أك فصل ٗبا يناسبو، حيث إف ابن ا٤بقرم  -ِ
 .(ُ)للمًب؛ بل اقتصر قولو: ابب، أك فصل ُب أكثر كتابو

 .(ِ)شرحوشرح ا٤بًب كلمة كلمة ٗبا يناسبها من غّب استطراد ُب عاٌمة  -ّ

 شرح ا٤بًب شرحنا مزجينا. -ْ

ا -ٓ  .(ّ)دل يتعٌرض آلراء األئمة األربعة كغّبىم من الفقهاء إال ُب مواضع قليلة جدن

يعتِب بذكر االستشكاالت كاالعَباضات ُب ا٤بسائل كا١بواب عنها ًنقبل عن أئمة  -ٔ
 .(ْ)ا٤بذىب، كأحياًن ٯبيب من عنده

األلفاظ، كضبط بعض الكلمات يهتم ببياف ا٤بعُب اللغوٌم كالشرعٌي لبعض  -ٕ
 .(ٓ)الغريبة

قارف بْب مًب اإلرشاد البن ا٤بقرئ كأصلو ا٢باكم الصغّب للقزكيِب، فلحياًنن يقوؿ:  -ٖ
"كىذا من زايدتو"، أم من زايدة اإلرشاد على أصلو، كأحياًنن يقوؿ: "خبلفان ٤با ُب 

٤با يوٮبو كبلـ  األصل"، كأحياًنن يقوؿ: كعبارة األصل كذا ككذا، كأحياًنن: "خبلفان 
األصل" أك "خبلفان ٤با يوٮبو كبلمو دكف كبلـ أصلو"، كغّب ذلك، كحيث كانت 
عبارة أصلو أمشل كأحسن ذكرىا منبٌػهنا على كوهنا أمًب أك أبْب، كإال قٌرر عبارة 

                                                 

 /ب( نسخة ؽ.ٕٗانظر: )ؿ/ (ُ)
 ( نسخة ؽ.ُٖ-َٖانظر: )ؿ/ (ِ)
 /أ( نسخة األصل.ّْٗانظر: )ؿ/ (ّ)
 /أ( نسخة األصل.ّْٗانظر: )ؿ/ (ْ)
 /ب( نسخة األصل.ُّْانظر: )ؿ/ (ٓ)
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 .(ُ)اإلرشاد، كقد نٌص على ذلك ُب مقٌدمة شرحو

٣ببلؼ أك رٌد توٌىم ُب تلك القضية،   إذا عرٌب بػػػػػ)لو( أك )إف( الغائية يشّب إذل أهنا -ٗ
 .(ِ)كما صرٌح بذلك ُب مقٌدمة الشرح

رين منسوبة إليهم  -َُ يهتٌم كثّبان بذكر أقواؿ علماء الشافعية من ا٤بتقدًٌمْب كا٤بتلخًٌ
 أحياًنن، كأحياًنن منسوبة إذل مصٌنفاهتم.

ا بكتب شيخو القاضي زكراي األنصارم السيما كتابيو أسُب ا٤بط -ُُ الب يهتم كثّبن
كالغرر البهيمة، كال ٱبرج غالبنا ما ينقلو شيخو زكراي األنصارم عن األئمة  

 كاألذرعي كالسبكي كالزركشي كغّبىم.

يهتم بذكر اإلحاالت الداخلية فإذا ذكر مسللة ٌما ُب موطن متقٌدـ، أك ما  -ُِ
سيذكرىا ُب موطن متلٌخر فإنٌو ٰبيل إذل ذلك ا٤بوطن، كقولو: "كما مٌر"، أك 

 .(ّ)ُب ابب كذا"، ك"كما سيلٌب"، أك "كما أيٌب ُب ابب كذا" "كما مر

ٯبعل فرعان أك تتمة ُب هناية الباب أك أثناء الشرح أحياًنن، يشتمل على  مسللة  -ُّ
متممة للباب أك مناسبة لو؛ حيث دل يذكر صاحب ا٤بًب ما يناسب الكبلـ 

 .(ْ)عليها

طرؼ ا٢بديث، كأحياًنن ال  عند استداللو ابألحاديث النبويٌة فإنو يذكر أحياًنن  -ُْ
يذكره كإ٭با يعرٌب بقولو: "٤با صٌح" أك "لبلتباع"، أك "٤با ركاه الشيخاف"، أك 

 .(ٓ)"للخرب"، أك "السنة" ك٫بو ذلك

كيعرٌب عن ا٢بسن أك  يبْبًٌ درجة ا٢بديث أحياًن السيما إف كاف ٍبىٌ مقاؿ فيو، -ُٓ
لك ُب مقدمة شرحو، الصحيح بقولو: "٤با صٌح" أك ٫بو ذلك، كقد نٌص على ذ

                                                 

 /أ(.ِ/ؿُانظر: مقدمة اإلمداد ) (ُ)
 /أ(.ِ/ؿُانظر: مقدمة اإلمداد ) (ِ)
 /أ( نسخة األصل.ُّٓانظر: )ؿ/ (ّ)
 /أ( نسخة ؽ.ِٖانظر: )ؿ/ (ْ)
 /أ( نسخة األصل.ُّٓانظر: )ؿ/ (ٓ)
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ككذلك ابلنسبة لعزك األحاديث إذل مصادرىا؛ حيث قاؿ: "كأعرٌب عن ا٢بديث 
 .(ُ)ا٢بسن أك الصحيح بقورل: ٤با صٌح، أك ٫بو ذلك"

 يذكر أحياًنن الراجح بْب األقواؿ كاألكجو الٍب يذكرىا على ما يراه موافقان لدليل. -ُٔ

لة كيوافقو، كأحياًن يبْب أكىامو، ذكر كثّبنا رأم الشارح دمحم ا١بوجرم ُب ا٤بسل -ُٕ
 .(ِ)كأحياًن يتعقب عليو، كيقرر خبلؼ ما ذىب إليو

يبْب أحياًن أف ا٤بسللة ملخوذة من كتب ا٢بنفية، فيقوؿ مثبل: نقل الشيخاف  -ُٖ
 .(ّ)عن كتب ا٢بنفية كذا

أحياًن يقرر ا٤بسللة مستدالن ابلقواعد الفقهية كقولو: "للوسائل حكم ا٤بقاصد"،  -ُٗ
العادة  الضركرة تقدر بقدرىا"، كقولو: "االجتهاد ال ينقض ٗبثلو"، كقولو"كقولو: "

 .(ْ)"، ك٫بو ذلكال ٚبصص

 

                                                 

 /أ( نسخة األصل.ُّٓانظر: )ؿ/ (ُ)
 /ب( نسخة ؽ.ْٖانظر: )ؿ/ (ِ)
 /أ( نسخة األصل.ُْٓانظر: )ؿ/ (ّ)
 /ب( نسخة األصل.ُِٖ)ؿ/ انظر: (ْ)
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 اؼبطلب الرابع: أمهية الكتاب العلمية ومكانتو بُت شروح اإلرشاد
 : ر اآلتيةومكانتو بُت شروح اإلرشاد من خالؿ األمو  تتجلى أمهية الكتاب العلمية

: أٮبية كتابو األصل )إرشاد الغاكم إذل مسالك ا٢باكم(، ككذلك مكانة مؤلفو ابن أوالً 
 .(ُ)، كقد سبق الكبلـ عن ذلك-رٞبو هللا-ا٤بقرئ 

: مكانة مؤلفو العلمية، كعظيم منزلتو كرفيع مكانتو خاصة ُب الفقو الشافعي، كبْب اثنًيا
 .(ِ)مفصبلالفقهاء الشافعية. كقد تقدـ بياف ذلك 

: يعد كتاب اإلمداد بشرح اإلرشاد من أىم ا٤براجع عند متلخرم الشافعية، إذ أف  اثلثًا
كثّبا من ا٤بتلخرين اعتمدكا عليو، كأكثركا من النقل عنو، فمن ذلك: حاشية 

، كحاشية الشربيِب على الغرر (ٓ)، كإعانة الطالبْب(ْ)، كحاشية البجّبمي(ّ)ا١بمل
 كغّب ذلك. (ٔ)البهية

-: "كانتقل -رٞبو هللا–: ثناء العلماء على ىذا الشرح، كمن ذلك قوؿ الشوكاين رابًعا
إذل مٌكة كصٌنف هبا الكتب ا٤بفيدة، منها: اإلمداد كفتح ا١بواد  -يعِب ابن حجر

 .(ٕ) شرحا على اإلرشاد"
إف كتاب اإلمداد يعٌد ُب مقٌدمة كتب ابن حجر الٍب يعتمد عليها، قاؿ : خامًسا

ي: "فإف اختلفت كتب ابن حجر مع بعضها فا٤بقٌدـ أكالن: التحفة، ٍب فتح الدمياط
 .(ٖ)ا١بواد، ٍبٌ اإلمداد، ٍب الفتاكل كشرح العباب"

                                                 

 (.ِّانظر: )ص:  (ُ)
 (.ِٔانظر: )ص:  (ِ)
 (.َِٔ/ُحاشية ا١بمل ) (ّ)
 (.ْٗ/ُحاشية البجّبمي ) (ْ)
 (.َّٔ/ُإعانة الطالبْب ) (ٓ)
 (.ّْٗ/ُحاشية الشربيِب على الغرر البهية ) (ٔ)
 (.َُٗ/ُانظر: البدر الطالع ) (ٕ)
 (.ِٕ/ُانظر: إعانة الطالبْب ) (ٖ)
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: إٌف اإلمداد يعٌد من أكسع شركح اإلرشاد الذم أفرغ فيو ا٤بؤلف جهده؛ حيث سادساً 
يهما ما قاـ بتنقيح اإلسعاد البن أيب شريف، كشرح اإلرشاد للجوجرم، كضٌم إل

رآه مناسبنا من مؤلٌفات القاضي زكراي األنصارم كغّبٮبا
(ُ). 

                                                 

 /ب(.ُ/ؿُنظر: مقدمة اإلمداد )ا (ُ)
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 اؼبطلب اػبامس: موارد الكتاب ومصطلحاتو
  موارد الكتاب: 

رٞبو -كما ذكره ا٤بؤلف  لعدة مصادر اعتمد عليها -رضبو هللا- أشار اؼبؤلف
 ُب اآلٌب:  نصنا ُب نصييب يتلخص -هللا
 ، مطبوع.ىػ(ّٕٖ، لشرؼ الدين، إ٠باعيل بن أيب بكر ا٤بقرئ )تإخالص الناوي -ُ

 ىػ(.ْٕٔإلبراىيم بن علي الشّبازم )ت :  االستقصاء شرح اؼبهذب -ِ

ىػ(. ٧بقق ُب َٔٗ، حملمد بن أيب شريف الشافعي )ت:اإلسعاد بشرح اإلرشاد -ّ
 رسائل علمية اب١بامعة اإلسبلمية اب٤بدينة ا٤بنورة.

، لئلماـ الشافعي، أيب عبد هللا، دمحم بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع األـ -ْ
 . مطبوع.ىػ(َِْبن عبد ا٤بطلب بن عبد مناؼ ا٤بطليب القرشي ا٤بكي )ت: ا

ىػ(، ٧بقق ُب رسائل علمية اب١بامعة ٖٓٓالبن أيب عصركف، ا٤بتوَب سنة ) االنتصار -ٓ
 اإلسبلمية اب٤بدينة ا٤بنورة.

 ىػ(، مطبوع.ٕٔٔي الدين شرؼ النوكم )ت: حمل األذكار -ٔ

 ىػ(، مطبوع.ٕٗٗ، ليوسف بن إبراىيم األردبيلي )تاألنوار ألعماؿ األبرار -ٕ

 ىػ(.ُّٔأليب حامد ا١باجرمي، ا٤بتوَب سنة ) اإليضاح -ٖ

: ت) ، لئلماـ أيب زكراي ٰبٓب بن شرؼ النوكماإليضاح ُب مناسك اغبج والعمرة -ٗ
 ، مطبوع.ىػ(ٕٔٔ

، حملمد بن دمحم بن دمحم بن دمحم الغزارل، ا٤بتوَب سنة ذىبالبسيط ُب اؼب -َُ
 ىػ(، ٧بقق ُب رسائل علمية اب١بامعة اإلسبلمية.َٓٓ)

ا٢بسْب ٰبٓب بن أيب ا٣بّب بن سادل العمراين  ، أليبالبياف ُب اؼبذىب الشافعي -ُُ
 ، مطبوع.ىػ(ٖٓٓسنة )ا٤بتوَب  ،اليمِب الشافعي

ىػ(، ِْٔلكرد بن دمحم الرافعي )ت: لعبدا التذنيب ُب الفروع على الوجيز -ُِ
 مطبوع مع الوجيز.

ىػ(، دل يكملو ٕٔٔأليب زكراي ٰبٓب بن شرؼ النوكم، ا٤بتوَب سنة ) التحقيق -ُّ
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 مؤلفو إ٭با كصل فيو إذل ابب صبلة ا٤بسافر، مطبوع.
ىػ(، ٕٔٔأليب زكراي ٧بي الدين ٰبٓب بن شرؼ النوكم )ت:  تصحيح التنبيو -ُْ

 مطبوع.
 ىػ( ٨بطوط.َٖٓيب حفص عمر بن رسبلف البلقيِب )ت: أل تصحيح اؼبنهاج -ُٓ
 ُٔٓ: تدمحم ا٢بسْب بن مسعود البغوم الشافعي ) يي السنة، أيبحمل التعليق -ُٔ

 .ىػ(
، ٧بقق ُب ىػ(َْٓ)لطاىر بن عبد هللا الطربم، ا٤بتوَب سنة  التعليقة الكربى -ُٕ

 رسائل علمية ُب ا١بامعة اإلسبلمية اب٤بدينة ا٤بنورة.
الشاشي، ا٤بتوُب ُب سم ابن اإلماـ أىب بكر دمحم بن على القفاؿ لقال التقريب -ُٖ

 .ىػ(ََْحدكد )

اسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف الشّبازم  يب، ألالتنبيو ُب الفقو الشافعي -ُٗ
 . مطبوع.ىػ(ْٕٔ: ت)

دمحم ا٢بسْب بن مسعود بن دمحم بن الفراء البغوم الشافعي أليب  التهذيب -َِ
 .مطبوع ىػ( ُٔٓ) ا٤بتوَب سنة 

، ا٤بتوَب زكراي ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ النوكم أليب هتذيب األظباء واللغات -ُِ
 ، مطبوع.ىػ(ٕٔٔ سنة )

شمس الدين دمحم بن أٞبد بن علي بن عبد ا٣بالق، ا٤بنهاجي ل جواىر العقود -ِِ
 ، مطبوع.ىػ(َٖٖ) سنةاألسيوطي ٍب القاىرم الشافعي 

لئلماـ  ُب مناسك اغبج حاشية العالمة ابن حجر اؽبيتمي على شرح اإليضاح -ِّ
 مطبوع. ،النوكم

، لنجم الدين، عبدالغفار بن عبد الكرد القزكيِب الشافعي اغباوي الصغَت -ِْ
 مطبوع. ىػ(،ٓٔٔ)ت:
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 .(ُ)ىػ(ْٕٗ، لبدر الدين دمحم بن هبادر الزركشي )ت:خادـ الشرح والروضة -ِٓ
يع ا٤بخزكمي ا٤بصرم، )ت: الذخائر -ِٔ  ىػ(.َٓٓ، جمللي بن ٝبي
 ـ الشافعي. مطبوع.لئلما الرسالة -ِٕ
، ىػ(ّٕٖ، لشرؼ الدين، إ٠باعيل بن أيب بكر ا٤بقرئ )تروض الطالب -ِٖ

 .مطبوع
، أليب زكراي ٧بيي الٌدين ٰبٓب بن شرؼ النوكٌم روضة الطالبُت وعمدة اؼبفتُت -ِٗ

 مطبوع. ىػ(،ٕٔٔ)ت: 
، أليب داكد، سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشّب بن شداد سنن أيب داود -َّ

ًجٍستاين )ت: بن عمرك األزد  مطبوع. ىػ(،ِٕٓم السًٌ
، أليب عيسى، دمحم بن عيسى بن سىٍورة بن موسى بن الضحاؾ، سنن الًتمذي -ُّ

 مطبوع. ىػ(،ِٕٗالَبمذم، )ت: 
أليب بكر، أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى البيهقي )ت:  السنن الكربى -ِّ

 مطبوع. ىػ(،ْٖٓ
دالرٞبن، أٞبد بن شعيب بن للنَّسائٌي، أيب عب سنن الّنسائي السُّنن الّصغرى -ّّ

 مطبوع. ىػ(،َّّعلي ا٣براسايٌن، النَّسائٌي )ت: 
، أليب نصر عبد السيد ا٤بعركؼ اببن الصباغ )ت: الشامل ُب فروع الشافعية -ّْ

 ىػ(، ٧بقق ُب رسائل علمية اب١بامعة اإلسبلمية اب٤بدينة ا٤بنورة.ْٕٕ
 ىػ(. ٨بطوط.ٖٖٗللجوجرم، دمحم بن عبد ا٤بنعم ا١بوجرم )ت:  شرح اإلرشاد -ّٓ
زكراي بن دمحم بن أٞبد بن زكراي األنصارم، زين الدين أليب  شرح البهجة الوردية -ّٔ

 ، مطبوع.ىػ(ِٔٗ: تأبو ٰبٓب السنيكي )
 .(ُ)ىػ(ِّٔ، لعبد الكرد بن دمحم الرافعي )ت: الشرح الصغَت -ّٕ

                                                 

توجػػد مػػن ا٣بػػادـ أجػػزاء ُب مكتبػػة ا٢بػػـر النبػػوم، كُب مكتبػػة ا٤بلػػك عبػػد العزيػػز، كُب ا١بامعػػة اإلسػػبلمية  (ُ)
 اب٤بدينة ا٤بنورة.
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أليب زكراي ٧بيي الٌدين ٰبٓب بن شرؼ النوكٌم )ت: ، شرح صحيح مسلم -ّٖ
 وع.مطب ىػ(،ٕٔٔ

، )ت: ا٤بوصلي القاسم عبد الرحيم بن دمحم بن دمحم اتج الدين أيبل شرح الوجيز -ّٗ
 ىػ(.ُٕٔ

، إل٠باعيل بن ٞباد ا١بوىرم )ت: الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية -َْ
 ىػ(، مطبوع.ّّٗ

 = ا١بامع ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر من أمور رسوؿ هللا  صحيح البخاري -ُْ
(، ِٔٓ)ت:  بن إ٠باعيل البخارٌم ا١بعفيٌ كسننو كأايمو، أليب عبدهللا، دمحم

 مطبوع.
= ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إذل رسوؿ  صحيح مسلم -ِْ

، لئلماـ مسلم بن ا٢بجاج، أيب ا٢بسن القشّبم النيسابورٌم )ت: هللا 
 مطبوع. ىػ(،ُِٔ

ىػ(، ِّٔ)، أليب عبدهللا ا٢بسْب بن علي الطربم، ا٤بتوَب العدة ُب فروع الشافعية -ّْ
 مطبوع.

= الٌشرح الكبّب، لعبد الكرد بن دمحم الرافعٌي القزكيٌِب )ت:  العزيز شرح الوجيز -ْْ
 مطبوع. ىػ(،ِّٔ

ىػ(، رسالة ُٔٓ، للحسْب بن مسعود البغوم، ا٤بتوَب سنة )فتاوى البغوي -ْٓ
 اب٤بدينة ا٤بنورة. ةعلمية اب١بامعة اإلسبلمي

 ىػ(.ْٖٓم، ا٤بتوَب سنة )ركا٥ب مبن أٞبد العباد ، حملمدفتاوى العبادي -ْٔ
 ىػ(، مطبوع.ُْٕ، لعبدهللا بن أٞبد القفاؿ، ا٤بتوَب سنة )فتاوى القفاؿ -ْٕ
، ى(َٗٓشّبكيو بن شهردار بن شّبكيو الديلمي )ت يب شجاعأل الفردوس -ْٖ

 مطبوع.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

(، كنسػخة ُب معهػد ا٤بخطوطػات ُُٔ/ُٕ، ْْتوجد منو نسخة ُب ا٤بكتبة الظاىرية بدمشػق بػرقم ) (ُ)
 (، كما يوجد منو جزء ُب ا١بامعة اإلسبلمية اب٤بدينة ا٤بنورة.َِْ-َِِالعربية ابلقاىرة برقم )
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، ا٤بتوَب سنة طاىر دمحم بن يعقوب الفّبكزآابدل د الدين أيبجمل القاموس احمليط -ْٗ
 ، مطبوع.ىػ(ُٕٖ)

، للعبلٌمة، أٞبد بن دمحم بن علي، ا٤بعركؼ اببن اية النبيو ُب شرح التنبيوكف -َٓ
 ىػ(، مطبوع.َُٕالرٌفعة )ت: 

 (.ىػُْٓ )ت:  ٞبد بن دمحم بن أٞبد بن القاسم بن الشافعي، ابن احملامليأل اللباب -ُٓ
: توكم )ٰبٓب بن شرؼ النٌ  ،٧بيي الدين ،زكراي يب، ألاجملموع شرح ا٤بهذب -ِٓ

 ، مطبوع.ىػ(ٕٔٔ
 ىػ(.ٖٓٓالبن أيب عصركف )ت:  اؼبرشد -ّٓ
لعبد الكرد بن دمحم الرافعٌي القزكيٌِب )ت: ، احملرر ُب فقو اإلماـ الشافعي -ْٓ

 مطبوع. ىػ(،ِّٔ
 ىػ( مطبوع.ُِّبويطي )ت: ، ليوسف بن ٰبٓب الـبتصر البويطي -ٓٓ
، أليب إبراىيم إ٠باعيل بن ٰبٓب بن إ٠باعيل ا٤بزيٌن ـبتصر اؼبزيّن ُب فروع الشافعّية -ٔٓ

 ، مطبوع.ىػ(ِْٔ)ت: 
، أليب عبدهللا أٞبد بن حنبل الشيباين، ا٤بتوَب سنة مسند اإلماـ أضبد -ٕٓ

 ىػ(، مطبوع.ُِْ)
ُب رسائل علمية ُب  ىػ(، ٧بققَُٕ، ا٤بتوَب سنة )البن رفعة اؼبطلب العايل -ٖٓ

 ا١بامعة اإلسبلمية اب٤بدينة ا٤بنورة.
 ىػ(.ْٓٗ، ا٤بتوَب سنة )مد بن ىبة هللا بن اثبت البندنيجيحمل اؼبعتمد -ٗٓ
، أليب زكراي ٧بيي الٌدين ٰبٓب بن شرؼ النوكٌم منهاج الطالبُت وعمدة اؼبفتُت -َٔ

 مطبوع. ىػ(،ٕٔٔ)ت: 
إبراىيم بن علي بن يوسف ، أليب إسحاؽ اإلماـ الشافعيّ  واؼبهّذب ُب فق -ُٔ

 مطبوع. ىػ(،ْٕٔالٌشّبازٌم )ت: 
)ت:  ، ١بماؿ الدين، عبد الرحيم اإلسنوماؼبهّمات ُب شرح الروضة والّرافعيّ  -ِٔ

 ىػ(.ِٕٕ
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أليب حامد، دمحم بن دمحم الغزارل الطوسي )ت: ، الوجيز ُب الفقو الشافعي -ّٔ
 مطبوع. ىػ(،َٓٓ

 ىػ(،َٓٓالغزارل الطوسي )ت:  ، أليب حامد، دمحم بن دمحمالوسيط ُب اؼبذىب -ْٔ
 مطبوع.

 مصطلحاتو: 
وقد نص على ثالثة منها بعض مصطلحات الشافعية،  -رٞبو هللا–استعمل ابن حجر 

 : الشارح، كالشارحاف كالشرحاف، كشيخنا، كإليك بياهنا:وىي
 ىػ(.ٖٖٗالشافعي )ت:  (ُ)م بن دمحم ا١بوجرم: ىو دمحم بن عبد ا٤بنعالشارح -ُ

: ٮبا: كماؿ الدين دمحم بن أيب شريف ا٤بقدسي، كشرحو: والشرحاف الشارحاف -ِ
 .(ِ)اإلسعاد، كدمحم بن عبد ا٤بنعم بن دمحم ا١بوجرم، ككتابو: شرح اإلرشاد

 ىػ(.ِٔٗ)ت:  (ّ)بن أٞبد بن زكراي األنصارم: ىو زكراي بن دمحم شيخنا -ّ

 وإليك بياف مراد بقية مصطلحات مستعملة عند الشافعية: 
: يدؿ على كوف ا٣ببلؼ كجهان ألصحاب الشافعي يستخرجونو من األصحّ  -ُ

قواعد اإلماـ كنصوصو، كٯبتهدكف ُب بعضها، كأٌف ىذا ىو الراجح، كأف مقابلو 
 .(ْ)حيحان؛ لقوة ا٣ببلؼ بقوة دليل ا٤بقابلمرجوح كإف كاف ص

: ىم ا٤بتقٌدموف، كىم أصحاب األكجو غالبان، كضبطوا ابلزمن، كىم من األصحاب -ِ
 .(ٓ)األربعمائة

: يدؿ على أف ا٣ببلؼ ُب أقواؿ الشافعي، كأف ىذا القوؿ ىو األرجح، األظهر -ّ
ة مدركو فهو مرجوح، فا٤بعتمد ُب الفتول ا٢بكم على كمقابلو كإف كاف ظاىرا لقو 

                                                 

 /أ(.ِ/ؿُانظر: مقدمة اإلمداد ) (ُ)
 ا٤بصدر السابق. (ِ)
 ا٤بصدر السابق. (ّ)
 (.َٗٓ(، ا٤بدخل إذل مذىب اإلمـا الشافعي )ص: ُُٖ(، ا٣بزائن السنية )ص: َٓ/ُٙبفة احملتاج )انظر:  (ْ)
 (.َٕٓ(، ا٤بدخل إذل مذىب اإلمـا الشافعي )ص: ُّٖهاء كاألصوليْب )ص: مصطلحات الفق: انظر (ٓ)
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 .(ُ)األظهر، فا٣ببلؼ ىنا قوٌم لقٌوة ا٤بدرؾ

ا٤بعارل، عبد ا٤بلك بن عبد هللا بن يوسف ابن دمحم ا١بويٌِب،  : ا٤براد بو: أبواإلماـ -ْ
 .(ِ) ىػ(ْٖٕا٤بلقب إبماـ ا٢برمْب )ت: 

ٗبصر تصنيفنا أك إفتاءن أك إمبلءن.  -رٞبو هللا–و اإلماـ الشافعٌي ما قال: اعبديد -ٓ
كلو ركاةه كثر، منهم: البويطٌي، كا٤بزيٌن، كالربيع ا٤برادٌم، كحرملة،  ،كٲبثٌلو كتاب األـٌ 

األعلى، كعبد هللا بن الزبّب ا٤بكٌي، كدمحم بن عبدهللا بن عبد  بن عبداكيونس 
لذين تصٌدكا لذلك كقاموا بو، كالباقوف نقلت عنهم ا٢بكم، كالٌثبلثةي األيكىؿي ىم ا

أشياء ٧بصورة على تفاكت بينهم، كييفهم من القوؿ ا١بديد، أبٌف ا٣ببلؼ بْب 
فا١بديد ىو الرٌاجح الذم يعمل بو إاٌل ُب  -رٞبو هللا–قورٍل اإلماـ الشافعٌي 

مسائلى يسّبةو عٌدىا األصحاب ُب كتيبهم، كالقدد ىو ا٤برجوح
(ّ). 

: ٝباعة من كبار علماء الٌشافعية، سلكوا طريقة خاٌصة ُب تدكين راسانّيوفاػب -ٔ
ا٤بذىب، كيقاؿ ٥بم أيضنا: ا٤براكزة، ألٌف شيخىهم، كمعظم أتباعهم مراكزة، نسبةن إذل 

 .(ْ)مرك، كىي مدينة كبّبة مشهورة ٖبراساف

رد بن دمحم الرافعي، كالشيخ ٰبٓب بن شرؼ : ٮبا الشيخ عبد الكالشيخاف -ٕ
 .(ٓ)النوكم

: يدؿ على كوف ا٣ببلؼ كجهان ألصحاب الشافعي مستخرج من كبلـ الصحيح -ٖ

                                                 

(، مصػػػطلحات ٕٖ(، سػػػلم ا٤بػػػتعلم )ص: ُِٖ(، ا٣بػػػزائن السػػػنية )ص: ُٓ/ُانظػػػر: مغػػػِب احملتػػػاج ) (ُ)
 (.ُّٔالفقهاء األصوليْب )ص: 

 (.ُّٔانظر: مصطلحات الفقهاء األصوليْب )ص:  (ِ)
(، االبتهػػػػاج )ص: ٓ(، السػػػػراج الوٌىػػػػاج )ص: ّٓ/ُٙبفػػػػة احملتػػػػاج ) (،َُٖ/ُانظػػػػر: مغػػػػِب احملتػػػػاج ) (ّ)

 (.َُٖ(، ا٣بزائن السنية )ص: َٖٔ
 (.ّٕٔ-ِٕٔاالبتهاج )ص: : انظر (ْ)
(، سػلم ا٤بػتعلم )ص: ُٕٗ(، ا٣بػزائن السػنية )ص: ْٖ/ُ(، هناية احملتػاج )ٖٔ/ُانظر: مغِب احملتاج ) (ٓ)

 (.ُِٕ(، مصطلحات الفقهاء األصوليْب )ص: ْٖ
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اإلماـ، كأف ا٣ببلؼ غّب قوٌم لعدـ قوة دليل ا٤بقابل، كدل يعرب بذلك ُب األقواؿ 
 .(ُ)اد مقابلوأتدابن مع اإلماـ الشافعي، فإف الصحيح منو مشعر بفس

: ٝباعة من أفذاذ الشافعٌية، اٚبذكا طريقة معٌينة ُب تدكين ا٤بذىب، العراقّيوف -ٗ
ك٠ٌبوا بذلك نسبة إذل البقعة ا١بغرافٌية الٍب انتشر أعبلمها فيها، كمن ىؤالء 

 .(ِ)األفذاذ: أبو حامد اإلسفراييِب، كأبو الطٌيب الطربٌم، كا٤باكردٌم رٞبهم هللا

 .(ّ): ٤با فيو قٌوة سواء ٙبٌقق ا١بواب أـ الفيو حبث -َُ

 .(ْ): يستعمل ُب لزـك الفسادفيو نظر -ُُ

 مىٍركىرُّكًذٌم الشافعٌي،أبو علي القاضي ا٢بسْب بن دمحم بن أٞبد الٍ : ىو القاضي -ُِ
 .(ٓ) فهو ا٤بقصودرك ا٣براسانٌيْب القاضيى كإذا أىطلىق ا١بويِب كالغزارل كمتلخٌ 

سواء كاف  ،فتاءن إا أك يفن صنت ابلعراؽ -رٞبو هللا– افعيُّ الشٌ  اإلماـ ما قالو: القدًن -ُّ
كمن  ((،ةا٢بجٌ )) و كتابكٲبثل ،أك دل يرجع عنو كىو قليل ،كىو الغالب ،رجع عنو

 ،كالزعفراينٌ  ،أٞبد بن حنبلاإلماـ  :وؿ من أصحاب الشافعيٌ ىذا الق شهر ركاةأ
من ركاه  ال أجعل ُب حلٌ "عنو، كقاؿ:  كقد رجع الشافعيٌ  ،كأبو ثور ،كالكرابيسيٌ 

 .(ٔ)"عٌِب 

: يدؿ على أف ا٤بسللة خبلفية، كعلى ضعف ىذا القوؿ، كأٌف ا٣ببلؼ بْب قيل -ُْ
ألصحاب ال قوال من أقواؿ الشافعي، األصحاب، كأف ا٣ببلؼ كجو من أكجو ا

 .(ٕ)كأٌف مقابلو األصٌح كالصحيح

                                                 

 (.ْٓ(، سلم ا٤بتعلم )ص: ُُٖ(، ا٣بزائن السنية )ص:َُٓ/ُانظر: مغِب احملتاج ) (ُ)
 .(ّْٔ-ّْْ(، ا٤بدخل إذل مذىب اإلماـ الشافعٌي )ِٕٔاالبتهاج )ص: : انظر (ِ)
 (.َٗانظر: سلم ا٤بتعلم )ص:  (ّ)
 (.ُٖٔا٤بصدر السابق )ص: ( ْ)
 (.ُٓٔ/ُانظر: هتذيب األ٠باء كاللغات ) (ٓ)
 (.َٖٔ(، االبتهاج )ص: ٓ(، السراج الوىاج )ص: ْٓ/ُ(، ٙبفة احملتاج )َُٗ/ُمغِب احملتاج )ظر: ان (ٔ)
 (.ٓٔ(، سلم ا٤بتعلم )ص: ُُٖانظر: ا٣بزائن السنية )ص:  (ٕ)
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روف -ُٓ  .(ُ): من جاء بعد ا٤بائة الرابعة للهجرةاؼبتأخِّ

 .(ِ): من كاف من ا٤بائة الرابعة للهجرةاؼبتقدِّموف -ُٔ

هاد من األدلة األصولية كىو خارج عن : ىو الذم استنبطو ابالجتاؼبختار -ُٕ
 .(ّ)ا٤بذىب

: يدؿ على ا٣ببلؼ بْب أصحاب الشافعي ُب حكاية ا٤بذىب، فبعضهم اؼبذىب -ُٖ
ٰبكي ا٣ببلؼ ُب ا٤بذىب، كوجود قولْب أك كجهْب ُب ا٤بسللة، كبعضهم ٰبكي 

 .(ْ)عدـ ا٣ببلؼ

، كأٌف -رٞبو هللا–: يدٌؿ على أٌف ا٣ببلؼ ُب أقواؿ الشافعٌي اؼبشهور أو األشهر -ُٗ
، فيستعمل حينما يكوف القوؿ ا٤بقابل،  ىذا القوؿ ىو الرٌاجح كمقابلىو غريبه

 .(ٓ)ضعيفنا لضعف مدرىًكوً 

 .(ٔ): أم األظهر من القولْب أك األقواؿ للشافعياؼبعتمد -َِ

على أنو إما قوؿ للشافعي، أك نص لو، أك كجو لؤلصحاب، : يدؿ اؼبنصوص -ُِ
 .(ٕ)كأنو الراجح من ا٣ببلؼ، كأف مقابلو ضعيف ال يعمل بو

، كيكوف مقابل النٌص كجو -رٞبو هللا-ما نٌص عليو اإلماـ الشافعٌي : النصّ  -ِِ
 .(ٖ)ضعيفه أك قوؿه ٨برٌج

 
                                                 

 (.ُْٖا٤بصدر السابق )ص:  (ُ)
 (.ّٗ(، سلم ا٤بتعلم )ص: ُْٖانظر: ا٣بزائن السنية )ص:  (ِ)
 (.ُّٖ انظر: ا٣بزائن السنية )ص: (ّ)
 (.ُِٖ(، ا٣بزائن السنية )ص: َُٓ/ُ(، مغِب احملتاج )ُٓ/ُانظر: ٙبفة احملتاج ) (ْ)
 (.ُٕٗ(؛ ا٣بزائن السنٌية )ص: َِٔ( الفوائد ا٤بكٌية )ص: ُُٕ/ُانظر: سٌلم ا٤بتعلم ) (ٓ)
 (.ٖٖ(، سلم ا٤بتعلم )ص: ُِٖانظر: ا٣بزائن السنية )ص:  (ٔ)
 (.ِٕ(، سلم ا٤بتعلم )ص: ُِٖانظر: ا٣بزائن السنية )ص:  (ٕ)
 (.ُِٓ-َِٓ(، معجم ا٤بصطلحات الفقهٌية )ص:َُٓ/ُانظر: مغِب احملتاج ) (ٖ)
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 طية.النسخ اػب إرفاؽ مناذج من: اؼبطلب السادس
 الصفحة األوىل من النسخة الظاهرية
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 الصفحة األخرية من النسخة الظاهرية
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 الصفحة األوىل من نسخة األحقاف
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 الصفحة األخرية من نسخة األحقاف
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 اإليداد شزح اإلرشاد البٍ حجز اذليتًي

 انكافز (0)فصم يف أياٌ
، كإما غّبه كال ٱبتص أبحد كىو (1)ٌبكىو إما عاـ ٱبتص ابإلماـ كىو عقد ا٥بدنة اآل

 ا٤بقصود ىنا.
 .(2) ژې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ژ آية:  فيو واألصل

أم:  -ا ، فمن أخفر مسلمن ذمة ا٤بسلمْب كاحدة يسعى هبا أدًنىم: "وخرب الصحيحُت
 .(4)"أٝبعْب فعليو لعنة هللا كا٤ببلئكة كالناس -(3)نقض عهده
 .(5): العهد كاألماف كا٢برمة كا٢بقوالذمة

ؼبكلف مسلم ال ): ثبت ا٤باؿ ُب ذمتو، كبرئت ذمتو فمٌر ُب البيع وأما معناىا ُب قوؽبم
حٌب ا٤برأة كالعبد كلو بغّب إذف السيد، كإف كاف لكافرو كالفاسق كالسفيو  (مكره)ال (أسَت و

كلىل قرية صغّبة   (ؿبصورين)ٝباعة  (أماف)ى بدار ا٢برب أك بغّبىا كأماف كافر ذكر أك أنث
 فخرج اب٤بكلف غّبه إللغاء عبارتو.  (7)قبل أسر كما سيذكره
 كما علم ٩با مر ُب كبلمو غّب مرة.   والسكراف كاؼبكلف
؛ ألنو متهم، كليس أىبل للنظر لنا، كٗبا بعده ا٤بكره كاألسّب ا٤بقيد أك وابؼبسلم الكافر

ا؛ ألنو مقهور أبيديهم ال يعرؼ كجو ا٤بصلحة ٖببلؼ أسر الدار بوس كإف دل يكن مكرىن احمل

                                                 

 : من األمن كىو ضد ا٣بوؼ. لغة األماف (ُ)
 : ترؾ القتاؿ مع الكفار كىو من مكايد ا٢برب كمصا٢بو. واصطالًحا

 (.  ُٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُُٕٔ/ُانظر: القاموس احمليط )
 (.ُٕٓانظر: )ص:  (ِ)
 (.ٔسورة التوبة، اآلية: ) (ّ)
 (.ِّٓ/ْ(، لساف العرب )ُٕٓ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِٓ/ِانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث ) (ْ)
(، ُّٕٗبػػػرقم  َُِ/ْالبخػػػارم ُب صػػػحيحو، كتػػػاب ا١بزيػػػة، ابب إٍب مػػػن عاىػػػد ٍب غػػػدر ) أخرجػػػو (ٓ)

 (.ُُّٕبرقم  ٗٗٗ/ِفضل ا٤بدينة )كمسلم ُب صحيحو، كتاب ا٢بج، ابب 
 (.  ُِِ/ُِ(، لساف العرب )َُُُ/ُ(، القاموس احمليط )َُِ/ُانظر: ا٤بصباح ا٤بنّب )   (ٔ)
 .  (ِٖانظر: )ص:  (ٕ)
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، كال (1)كغّبه (0)كىو ا٤بطلق بببلدىم ا٤بمنوع من ا٣بركج منها فإنو يصح أمانو كما ُب التنبيو
 صرح بذلك.ف إو أمنا بغّب دار ا٢برب إال منيكوف مؤ 

 ر ثبت فيو حق للمسلمْب.ألنو ابألس ؛األسراء كأر األسّب كبقبل أس
 لو.تيقبضو اإلماـ كما ٯبوز ق دل ها بيدأتمينو ما دـا ابقين  وما ىو فلأبغّب أسره  (2)اؼباوردي وقّيده

ُب تلك الناحية أك إذل  دغّبىم كضابطو: أف يؤدم األماف إذل إبطاؿ ا١بها وابحملصورين
؛ ألف ا١بهاد شعار ةحيح لآلحاد أتمْب أىل بلد أك ًنتكليف ٞبل الزاد كالعلف فبل يص

 .(3)الدين، كمن أعظم مكاسب ا٤بسلمْب فبل ٯبوز أف يظهر أبماف اآلحاد انسداده
مع احتياجنا إذل ٞبل ٫بو الزاد كالعلف،  ا أتمُت اآلحاد على طرؽ الغزاةوال يصح أيضً 

ك٩با تقرر من الضابط يرد ما توىم من أف ا٤براد  ،األماف ألخذًن أطعمتهم للضركرة كلو
 .(5)كغّبه (4)عن الغزارل حملصور ىنا ما مٌر ُب النكاحاب

                                                 

 (.ِّّالتنبيو )ص:  (ُ)
(، الػػػنجم َِِ/ْ(، أسػػػُب ا٤بطالػػػب )ُِٓ/ِ(، فػػػتح الوىػػػاب )ِِٖ/َُ: ركضػػػة الطػػػالبْب )انظػػػر (ِ)

 (.َٖ/ٖاية احملتاج )(، هنّٗٔ/ٗالوىاج )
 (.ُٖٗ/ُْا٢باكم الكبّب ) (ّ)

ىػػػ، كتػػوُب ّْٔ، كلػػد سػػنة : أبػػو ا٢بسػػن علػػي بػػن دمحم بػػن حبيػػب البصػػرم ا٤بػػاكردم الشػػافعيىػػو واؼبػػاوردي
لفقػػػو عػػػن أيب القاسػػػم الصػػػيمرم، لػػػو كتػػػاب ىػػػػ، كػػػاف مػػػن كجػػػوه الفقهػػػاء الشػػػافعية ككبػػػارىم، أخػػػذ آَْسػػػنة 

   ا٢باكم الذم دل يشاىده أحد إال كشهد لو ابلتبحر، ركل عنو ا٣بطيب أبو بكر البغدادم كقاؿ: كاف ثقة.
(، سػػّب أعػػبلـ ِِٖ/ّ(، كفيػػات األعيػػاف )ّٔٔ/ِانظػػر: طبقػػات الفقهػػاء الشػػافعية البػػن الصػػبلح )

 (.ُُّ/ُّالنببلء )
 (.ِٖٕ/َُ(، ركضة الطالبْب )ْٕٓ/ُُ(، العزيز )ْْٕ/ُٕانظر: هناية ا٤بطلب ) (ْ)
ىػػػػ، كتػػػوُب سػػػنة َْٓالطوسػػػي، كلػػػد سػػػنة  : زيػػػن الػػػدين أبػػػو حامػػػد دمحم بػػػن دمحم بػػػن أٞبػػػد الغػػػزارلىػػػو (ٓ)

، كىػػو ابلفقػػو أعػػرؼ، كأمػػا أصػػوؿ ىػػػ، قػػاؿ عبػػد هللا ا٤بػػازرم: اسػػتبحر ُب الفقػػو كُب أصػػوؿ الفقػػوَٓٓ
 الدين فليس اب٤بستبحر ًفيها، من تصانيفو: كتاب البسيط، كالوسيط، كالوجيز، كا٣ببلصة. 

ـ النببلء )ُِْٔ/(، كفيات األعياف )ُِْٗ/انظر: طبقات الشافعية البن الصبلح )  (.ِٕٔ/ُْ(، سّب أعبل
 (، التهذيبِْٕ/ٖمهمات )ػ(، الِٖٕ/َُطالبْب )ػ(، ركضة الَٖ/ٖانظر: هناية احملتاج ) (ٔ)

 (.ٔٗ/ٕ(، بداية احملتاج )ْٕٔ/ٕ)  
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ا بطل من ظهر ا بطل الكل أك مرتبن ا أك ٝباعة منهم معن كلو أمن كل كاحد منا كاحدن 
 أبمانو ا٣بلل.

 .(0)كدعول ا٤بسلم التلمْب مقبولة قبل األسر ال بعده إال ببينة
 وصححو (2)وغَته (1)ورديكما جـز بو اؼباكافرة كلو كحدىا   (امرأة)ٯبوز أماف  (و)
 .(5)ال بعده ٤با مر (قبل أسر)بقيد زاده بقولو:  (4)وغَته (3)البلقيٍت

 ((7)جاسوس)أماف  (ال) ،ا كأماف العبد للسيد كالرجل ال ٲبنع إفراد العقد ٥بماكتبعية أماهن
ة ، فبل يصح ٤با فيو من الضرر، كال يستثُب تبليغ ا٤بلمن؛ ألف دخوؿ مثلو خيان(8)كطليعة

 غتاؿ.فحقو أف يي 
 .(9)أف ال ٰبصل بو ضرر لنا كإف دل تظهر فيو مصلحة فعلم أف شرط األماف

                                                 

 (.َِّ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ِٕٗ/َُ(، ركضة الطالبْب )ُْْ/ُِانظر: البياف ) (ُ)
 (.ُٖٗ/ُْا٢باكم الكبّب ) (ِ)
 (.َٖ/ٖ(، هناية احملتاج )َِِ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ِٔٔ/ٗانظر: ٙبفة احملتاج ) (ّ)
   (.ِِٖ/ْالتدريب ) (ْ)

ىػػ، كتػػوُب ِْٕ، كلػػد سػنة : عمػر بػػن رسػبلف بػن نصػّب سػػراج الػدين العسػقبلين البلقيػِبوالبلقيػٍت ىػو
ىػػػ، قػػاؿ ا٢بػػافظ شػػهاب الػػدين ابػػن حجػػي: "طلػػب العلػػم ُب صػػغره كحصػػل الفقػػو كالنحػػو َٖٓسػػنة 

ؿ كفػػػػاؽ األقػػػػراف"، مػػػػن تصػػػػانيفو: كتػػػػاب الفوائػػػػد احملضػػػػة علػػػػى الشػػػػرح كالفػػػػرائض كشػػػػارؾ ُب األصػػػػو 
 كالركضة، كتصحيح ا٤بنهاج. 

 (.ِّٗ/ُ(، حسن احملاضرة )ُُْ(، الرد الوافر )ص: ّٔ/ْانظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )
 (.ّْٓ/ّ(، العباب )َِّ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )َّْ/ُانظر: اإلسعاد ) (ٓ)
 .السابقذكره ُب السطر  (ٔ)
 .العْب يتجسس األخبار ٍب أيٌب هباا١باسوس:  (ٕ)
 (.َُُ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ّٖ/ٔ(، لساف العرب )ِِٕ/ُانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث ) 
 : ىو من يبعث أماـ ا١بيش، ليطلع طلع العدك، أم: ينظر إليهم.الطليعة (ٖ)
 (.ِّٕ/ٖ(، لساف العرب )ِْٕ/ِ(، النظم ا٤بستعذب )ُٕٗ/ِانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث ) 
 (.ُِّ/ٓ(، الغرر البهية )ُِٖ/َُ(، ركضة الطالبْب )ْْ/ٕانظر: الوسيط ) (ٗ)
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 .(0)كقيل: يشَبط ظهورىا
: كال ٱبفى من حيث النظر ٍب قاؿ (3)ورجحو البلقيٍت، (2)عن األصحاب (1)ونقل القاضي

 . انتهى.(4)ص عليوأف ذلك ُب أماف اآلحاد، كأما أماف اإلماـ فبل ٯبوز إال ابلنظر للمسلمْب ن
، كإال فاألكجو أف (7)كما أيٌب ُب ا٥بدنة  (5)سد بو ابب ا١بهادنا يكىو كاضح إف أراد أتمينن 

 .(8)اذلك ال يشَبط فيو أيضن 
 .(9)ىذا كلو حيث دل يكن فيو دخوؿ لببلدًن، كإال اشَبطت ا٤بصلحة كما أيٌب ُب ا١بزية

                                                 

 (.َِْ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ِِٖ/ْ(، التدريب )ُّٗ/ُٕانظر: كفاية النبيو ) (ُ)
 (.َِْ/٤ْبطالب )(، أسُب اِِٖ/ْ(، التدريب )ِّٕ/ّانظر: ٙبرير الفتاكم للهمداين ) (ِ)

ىػػ، قػاؿ عبػد الغػافر: كػاف ِْٔ، تػوُب سػنة : حسْب بػن دمحم بػن أٞبػد أبػو علػي ا٤بػركذموالقاضي ىو
 ساف، كقاؿ النوكم ُب هتذيبػو: لػو التعليقػة الكػربل كمػا أجػزؿ فوائػده، كػاف يلقػب ٕبػرب األمػة.افقيو خر 

 ا٢برمْب تفقو عليو أيضنا، كمن أنبل تبلمذتو ٧بيي السنة صاحب التهذيب. كقيل: إف إماـ 
(، طبقػات الشػافعية البػن ُْْ/ُّ(، سػّب أعػبلـ النػببلء )ُْٔ/ُانظر: هتػذيب األ٠بػاء كاللغػات )

 (.ِْْ/ُقاضي شهبة )
 (.ّٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )َّٓ/ُ(، اإلسعاد )َِْ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ّ)
 (.ِِٖ/ْالتدريب ) (ْ)
 (.َُِ/ْاألـ ) (ٓ)
: مصػػػدر جاىػػػد جهػػػادان ك٦باىػػػدة، كجاىػػػد: فاعػػػل، مػػػن جهػػػد: إذا ابلػػػغ ُب قتػػػاؿ عػػػدكه لغػػػة اعبهػػػاد (ٔ)

 .كغّبه، كيقاؿ: جهده ا٤برض كأجهده: بلغ بو ا٤بشقة

البغػاة ك٫بػوىم؛ : بذؿ ا١بهد من ا٤بسػلمْب ُب قتػاؿ الكفػار ا٤بعانػدين احملػاربْب، كا٤برتػدين، ك واصطالًحا
 إلعبلء كلمة هللا تعاذل. 
/ ِ(، سػػػػبل السػػػػبلـ للصػػػػنعاين )ِ/ ٔ(، فػػػػتح البػػػػارم البػػػػن حجػػػػر )ُُِ/ُانظػػػػر: ا٤بصػػػػباح ا٤بنػػػػّب )

 (.  ٔ/ ٖ(، الشرح ا٤بمتع البن عثيمْب )ْٗٓ
 (.ُٕٓ(، كسيلٌب تعريف ا٤بؤلف للهدنة ُب اببو )ص: ُٖٓانظر: )ص:  (ٕ)

 (.َِٓ/ٓ(، حاشية ا١بمل )َٖ/ٖ(، هناية احملتاج )ُِّ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ٖ)
 (.َُٔ(، كسيلٌب تعريف ا٤بؤلف ٥با )ص: ُُٗانظر: )ص:  (ٗ)
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كما ىو   (0)أم: ىبللية (بعة أشهرأر ) /أ[َٖ]ؿ/ كمدة األماف حيث أطلق ال تكوف إال
قياس نظائره، فلو كاف ُب أثناء شهر ٛبم ثبلثْب، كفارؽ ا٥بدنة فإنو أكسع لصحتو من اآلحاد 

فإف زيد عليها بطل العقد ُب الزائد فقط، كيبلغ بعد األربعة ا٤بلمن كالزائد لضعفنا  ،ٖببلفها
 .(1)٥بدنةاهو ُب كا٤بنوط بنظر اإلماـ  
أف النساء ال ٰبتاج فيهن إذل تقييده ٗبدة، قاؿ:  (3)ا من نص األـأخذً  (2)وحبث الزركشي

كما   (4)كإ٭با امتنع الرجاؿ من السنة لئبل يَبؾ ا١بهاد، كا٤برأة ليست من أىلو، كمثلها ا٣بنثى
 .(7)الـز من جهتنا كإف استشعرًن خيانة (5)ىو ظاىره، كىو جائز من قبل الكافر فلو نبذه

 ،ستشعارىا، كإ٭با ينعقد إبٯباب صريح كلجرتك كأٌمنتك كأنت ٦بارنعم، لئلماـ نبذه اب
 .(8)كما قالو الروايينكال أبس عليك، ككذا ال خوؼ عليك  ،كال تفزع ،ال ٚبف ،كأنت آمن

                                                 

ا٥بيثم: يسمى القمر لليلتْب مػن أكؿ الشػهر ىػبلال، كلليلتػْب مػن آخػر الشػهر سػت كعشػرين قاؿ ابن  (ُ)
(، ا٤بصػػباح ا٤بنػػػّب َّٕ/ُُانظػػر: لسػػاف العػػػرب ) . كسبع كعشرين ىبلال، كيسمى ما بْب ذلك قمرا

 (.ُْْ/ُّ(، اتج العركس )ّٗٔ/ِ)
 .(َُٔانظر: )ص:  (ِ)
 (.ّٕٔ/ِالديباج ) (ّ)

ىػػػ، ْٕٗىػػػ، كتػػوُب سػػنة ْٕٓ، كلػػد سػػنة : دمحم بػػن هبػػادر بػػن عبػػد هللا بػػدر الػػدين الزركشػػيوالزركشػػي ىػػو
ػػا أصػػوليِّا أديبنػػا فاضػػبلن، أخػػذ عػػن الشػػيخْب ٝبػػاؿ الػػدين قػػاؿ بعػػض ا٤بػػؤرخْب: كػػاف اإلسػػنوم كسػػراج  فقيهن

 الدين البلقيِب، من تصانيفو: تكملو شرح ا٤بنهاج لئلسنوم كاعتمد فيو على النكت البن النقيب. 
 (.ُِِٔ/(، طبقات ا٤بفسرين للداككدم )ُّّٓ/(، الدرر الكامنة )ُّٕٔ/نظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )ا

 (.ُْٗ/ْاألـ ) (ْ)
(، ُْٓ/ِ(، لسػػػاف العػػػرب )ُْٓ/ٕ: مػػػن لػػػو آلتػػػا الرجػػػاؿ كالنسػػػاء. انظػػػر: هتػػػذيب اللغػػػة )اػبنثػػػى (ٓ)

 (.َُُالتعريفات للجرجاين )ص:
 : يقاؿ: نبذت الشيء أنبذه نبذا، فهو منبوذ، إذا رميتو كأبعدتو، كالنبذ الرمي. نبذ (ٔ)

 (.َٗٓ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ٔ/ٓ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث )ُ/ِ: مشارؽ األنوار )انظر
 (.َِْ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ُِٖ/َُ(، ركضة الطالبْب )َْٖ/ٕانظر: التهذيب ) (ٕ)
 (.ِٔٓ/ُّٕبر ا٤بذىب ) (ٖ)

ىػػػػ، كتػػػوُب سػػػنة ُْٓالطػػػربم، كلػػػد سػػػنة  : عبػػػد الواحػػػد إ٠باعيػػػل بػػػن أٞبػػػد بػػػن دمحم الػػػركايينوالػػػروايين ىػػػو
ىػػػ، كػػاف العمػػاد دمحم بػػن سػػعد بػػن صػػدر الػػرم ُب عصػػره يقػػوؿ أبػػو احملاسػػن شػػافعي عصػػره، ارٙبػػل ُب َُٓ

 طلب ا٢بديث كالفقو ٝبيعنا، كبرع ُب الفقو، كمهر، كًنظر، لو كتاب "البحر ُب ا٤بذىب"، ك"الكاُب". 
= 
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ن كيف أك كناية ٫بو كي  ،ٗبا فيو نظر ،كناية، كفرؽ بينو كبْب ال ٚبف  :(0)وقاؿ اؼباوردي
كابلتعليق ابلغرر كإف جاء زيد فقد  ،الة كلو مع كافركرس ،ةباتشئت كأنت على ما ٙبب، كك

لؤلماف كلو ٗبا يشعر كَبؾ القتاؿ، كتقدـ  (بقبوؿ)، ك(1)لبناء الباب على التوسعة ؛أمنتك
إشارة مفهمة )كاف ا٤بعقود بو   (ولو) ،استجارة منو، كيكفي كل من اإلٯباب كالقبوؿ

إف اختص بفهمها فظنوف  (2)ن أخرسكلو من ًنطق كىي كناية منو مطلقنا، ككذا م (امفيه
  .(3)ىو ما مشى عليو الشيخافا، كاعتبار القبوؿ كإال كانت صرٰبن 

كا٤بنقوؿ االكتفاء ابلسكوت كعليهما فيجوز  ،أبنو ٕبث لئلماـ (4)كإف اعَبضهما ٝبع
 قتلو قبل علمو ابألماف.
 ، ك٧بل اعتبار الصيغة (5)ك رٌد؛ ألف األماف ال ٱبتص بطرؼني مًٌ ؤى أي  (ال) :وقولو بعد قبولو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 (.ُٖٗ/ّ(، كفيات األعياف )ِّّ/ُْ(، سّب أعبلـ النببلء )ِٕٕ/ِاأل٠باء كاللغات ) انظر: هتذيب
 (.ُٕٗ/ُْا٢باكم الكبّب ) (ُ)
 (.ُٖ/ٖ(، هناية احملتاج )ِٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )َِّ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ِ)
 (.  َْٓ/ُ(، القاموس احمليط )ٗٓ/ُ: ىو الذم خلق كال نطق لو. انظر: ا٤بصباح ا٤بنّب)األخرس (ّ)
 (.ُْٔ/ُُ(، العزيز)ِٕٗ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ْ)

 (.ُّٔ: الرافعي كالنوكم. انظر: مصطلحات الفقهاء للحفناكم )ص: مها والشيخاف
ىػػ، كتػوُب ٓٓٓ، كلػد سػنة فهو عبدالكرد بن دمحم بػن عبػد الكػرد أبػو القاسػم الرافعػي القػزكيِب أما الرافعي 

قػػػاؿ  ىػػػػ، كػػػاف مػػن العلمػػػاء العػػػاملْب زاىػػدان، كرعػػػان، حسػػػن السػػّبة، انتهػػػت إليػػػو معرفػػة ا٤بػػػذىب،ِّٔسػػنة 
 الشيخ ابن الصبلح، "أظن أين دل أر ُب ببلد العجم مثلو"، من تصانيفو: الشرح الكبّب. 

 (.ّٔ/ُٗ(، الواُب ابلوفيات )ُٕٗ/ُٔ(، سّب أعبلـ النببلء )ِْٔ/ِنظر: هتذيب األ٠باء كاللغات )ا
ىػػػ، كتػػوُب ُّٔ، كلػػد سػػنة فهػػو أبػػو زكػػراي ٰبػػي بػػن شػػرؼ بػػن مػػرم بػػن حسػػن بػػن دمحم النػػوكم وأمػػا النػػووي

ا كحصػورنا، دل يبػاؿ ٖبػراب الػدنيا إذا صػّب دينػو، مػن أىػل السػنة كا١بماعػة كا٤بصػابرة ىػ، كػاف سػيدن ٕٔٔسنة 
 على أنواع ا٣بّب، ال يصرؼ ساعة ُب غّب طاعة هللا، من تصانيفو: الركضة، كا٤بنهاج، كشرح ا٤بهذب. 

(، طبقػػػػات َٗٗ(، طبقػػػػات الشػػػػافعيْب )ص: ّٓٗ/ٖانظػػػػر: طبقػػػػات الشػػػػافعية الكػػػػربل للسػػػػبكي )
 (.ُّٓ/ِبن قاضي شهبة )الشافعية ال

 .(َِٕ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُّ/ٖ(، السراج على نكت ا٤بنهاج )َِّ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٓ)
  (.َِٖ/َُ(، ركضة الطالبْب )ُْٔ/ُُ(، العزيز )ِْٕ/ُٕانظر: هناية ا٤بطلب ) (ٔ)
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، كمن دخل منهم دارًن أبماف من اإلماـ أك بذمة (0)إذا دخل دارًن ببل سبب كإال فسيلٌب
بدارًن، كلو دل يشرط دخو٥بما فيو أك دل  (معو)معهما حاؿ كوهنما  :أم (أبىل وماؿ)آمن 

ىم ار لفو بد٢بريب آخر ٖببلؼ ما خ (1)ديعةٰبتج إذل ا٤باؿ معو أك كاف ما صحبو من ا٤باؿ ك 
كأتمْب اآلحاد كاإلماـ  ،أف يشَبط اإلماـ أك ًنئبو دخولو فيو فإنو ال يدخل ُب األماف إال

ف اشَبط أف ما معو ُب أماف كإال دخل ما ٰبتاج إليو مدة أمانو ٗبا معو من إفيما ذكر 
 ملبوس كمركوب كنفقة دكف الولد كما ال ٰبتاج إليو من ا٤باؿ كما خلفو كإف اشَبط دخولو

وعلى ىذا التفصيل  ،ُب أماف اإلماـ لقوتو (2)للعرؼ ا١بارم بذلك، كبذلك فارؽ ذلك ما مرٌ 
 (8)واؼبنهاج (7)كاحملرر (5)حيمل إطالؽ اغباوي (4)وغَتمها (3)صل من كالـ الشيخُترب يالذ

 (01)وأصلها (00)كالروضة (01)وإطالؽ اؼبصنف ،ىنا عدـ الدخوؿ عند عدـ الشرط (9)والروضة
 ا.ـ الركضة كأصلها تناقضن إف ُب كبل :(02)الدخوؿ فاندفع ما قيل آخر الباب

                                                 

  (.َٗانظر:)ص:  (ُ)
 إايه، دفعو إليو ليكوف عنده كديعة.  : استودعو ماالن كأكدعولغة الوديعة (ِ)
ا. واصطالًحا   : ىي أمانة تركت عند الغّب للحفظ قصدن

 (.ُِٓ(، التعريفات للجرجاين )ص: َٓ/ُ(، اتج العركس )ّٖٔ/ٖانظر: لساف العرب )
 .ذكره قبل بضعة أسطر (ّ)
 (.ِٓٗ/َُ(، ركضة الطالبْب )ّْٔ/ُُانظر: العزيز ) (ْ)
 (.ْٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُّّ/ٓ(، الغرر البهية )ِٖٓ/ُّ)انظر: ٕبر ا٤بذىب  (ٓ)
 (.ُُٔا٢باكم الصغّب )ص:  (ٔ)
 (.ُْْٗ/ّاحملرر ) (ٕ)
 (.ُُّمنهاج الطالبْب )ص: (ٖ)
 (.ُِٖ/َُركضة الطالبْب ) (ٗ)
  (.ُّْ/ّإخبلص الناكم ) (َُ)
 (.ِٖٗ/َُركضة الطالبْب ) (ُُ)
 (.ْٕٓ/ُُانظر: العزيز ) (ُِ)
 (.َِٕ/٤ْبطالب )انظر: أسُب ا (ُّ)



 

 

 
 

88 

 اإليداد شزح اإلرشاد البٍ حجز اذليتًي

بدارىم دخبل  أف أىلو كمالو إذا كاًن :(0)فقياس ما قالو شيخنا وأما إذا كاف األمن بدارىم
كلو ببل شرط إف أمنو اإلماـ كإف أمنو غّبه دل يدخل أىلو كال ما ال ٰبتاجو من مالو إال 

 إف شرطو ال غّبه.ابلشرط كإف كاًن بدارًن دخبل 
 : كا٤براد أبىلو صغار كلده أما زكجتو فبل تدخل إال إف صرح هبا.(1)قاؿ البلقيٍت
ُب  (4)لكن األكجو ما اقتضاه كبلـ الركضة (3)عن القاضي أيب الطيب (2)ونقلو الزركشي
 ا ُب عقد ا١بزية كإف أمكن الفرؽ. من الدخوؿ كما أيمن تبعن أماف ا٤برأة استقبلالن 

 لكن استثٌتأف األىل كا٤باؿ مقدراف ابألربعة  (8)واحملرر (7)وأصلو (5)بارة اؼبنتوظاىر ع
  (00)البلقيِب ا٤باؿ فبل يتقدر ٗبدة، كأطلقا كجهْب ُب الذرية رجح منهما (01)والروايين (9)اؼباوردي

                                                 

 (.ُّّ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ُ)
 (.ِٔكشيخو ىو: زكراي بن دمحم بن أٞبد األنصارم، كسبق ترٝبتو )ص: 

 (.ِِٖ/ْالتدريب ) (ِ)
 (.ّّٔ/ِالديباج ) (ّ)
 (.َُُٕالتعليقة الكربل )ص:  (ْ)

، كلػػد سػػنة لطػػربم: طػػاىر بػػن عبػػد هللا بػػن طػػاىر بػػن عمػػر القاضػػي أبػػو الطيػػب اوالقاضػػي أبػػو الطيػػب ىػػو
ىػػػػ، قػػػاؿ الشػػػيخ أبػػػو إسػػػحاؽ: "دل ٱبتػػػل عقلػػػو كال تغػػػّب فهمػػػو؛ يفػػػٍب مػػػع الفقهػػػاء َْٓىػػػػ، كتػػػوُب سػػػنة ّْٖ

 ين. كيستدرؾ عليهم ا٣بطل كيقضي كيشهد كٰبضر ا٤بواكب إذل أف مات"، من تصانيفو: شرح ٨بتصر ا٤بز 
(، طبقػات الشػافعية ُِ/ٓ(، طبقػات الشػافعية الكػربل للسػبكي )َِّ/ُٔانظر: الواُب ابلوفيػات )

 (.ِِٔ/ُالبن قاضي شهبة )
 (.ِٕٗ/َُركضة الطالبْب ) (ٓ)
 (.ُِٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ٔ)
 (.ُُٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٕ)
 (.ُْْٗ/ّاحملرر ) (ٖ)
 (.ُِٗ/ُْا٢باكم الكبّب ) (ٗ)
 (.ِٕٗ/ُّٕبر ا٤بذىب ) (َُ)
 (.ِِٖ/ْالتدريب ) (ُُ)
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 أهنم كا٤باؿ إذ ال جزية عليهم.
وتقييد  (0)ما أفهمو كبلمودل يرجع ك كرجع إذل دار ا٢برب أك الكافر األماف، (فإف نقض)
كمالو  أف يعود ليتوطن ٍبىَّ  ومن أسباب النقض ،ابألكذل جرل على الغالب (2)كغَته (1)أصلو

ا إذ رقيقن  (ومات)أبف أسر كضرب عليو الرؽ  ((4)ؽّ إف رُ  (3)ُبء)أم: مالو  (فهو)عندًن 
توقف مالو  ؽٌ بل إذا ري ، ئنادل يصر مالو في (5)يرؽ أك رؽ ٍب عتق (وإال)د الرقيق ال ماؿ لو كال يى 

 ا،كإ٭با دل يصر ٗبجرد الرؽ فيئن  كاف لو كإال كاف فيئنا  (7)فإف عتق كلو أك بعضو كما ٕبثو شيخنا
أنو يصّب؛ ألف ا١بميع كاف ُب أماف كارتفع عن النفس فقط  (8)ا لقضية كالـ اغباويخالفً 

 (وارثو)طلب  (أو)ا٤بالك  أم: (فطلبو)كحينئذ  ةابلنقض فالباقي ٕبالو فيكوف عندًن أمان
دخوؿ أحدٮبا لطلبو  :أم ،الذمي ذلك ا٤باؿ إف مات مورثو ُب دار ا٢برب بقتل كغّبه

ا؛ ألنو لو دخوؿ دارًن لطلبو من غّب ٘بديد أماف، أم: يصّبه آمنن  /ب[َٖ]ؿ/ (يؤّمنو)
                                                 

 (.ُِٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ُ)
 (.ُُٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص: (ِ)
 (.ُّّ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ّ)
: الرجػػوع. يقػػاؿ: فػػاء الفػػيء، إذا رجػػع الظػػل مػػن جانػػب ا٤بغػػرب إذل جانػػب ا٤بشػػرؽ، ككػػل لغػػة الفػػيء (ْ)

 رجوع ُبء. 
 : ىو ما ٰبصل للمسلمْب من أمواؿ الكفار من غّب حرب كال جهاد. ًحاواصطال

(، ِّٔ(، التنبيػو )ص: ِْٖ/ّ(، النهايػة ُب غريػب ا٢بػديث )ّْٓ/ْانظر: معجم مقاييس اللغة )
 (.َُٕالتعريفات للجرجاين )ص: 

 : ا٤بلك كالعبودية.لغة الرؽ (ٓ)
 ء عن الكفر.: عجز حكمي شرع ُب األصل جزااصطالحا

(، التعريفػػات للجرجػػاين ِّٓ/ُ(، ا٤بصػػباح ا٤بنػػّب )ُِٓ/ِانظػػر: النهايػػة ُب غريػػب ا٢بػػديث )
 (.ُُُ)ص: 

 .(ٔٔٔ)ص:  سيلٌب تعريف ا٤بؤلف لو ُب اببو (ٔ)
 (.ُّّ/ٓ(، الغرر البهية )َِٖ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)
 (.  ُُٔا٢باكم الصغّب )ص:  (ٖ)
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ا ٍب عاد ألخذ الباقي كحيث دخل ألخذه كجب أف أيخذه دفعة إف ٛبكن كمٌب أخذ شيئن 
 .(0)قد عرض نفسو للقتل كاألسرف

على  بناءن  (1)ا ٤با يوٮبو كبلموا خبلفن أف يكوف كارثو ذمين  وشرط انتقاؿ مالو لوارثو اؼبذكور
الدخوؿ ألجل ػػػ(ك)أف ال توارث بْب ذمي كحريب، كعليو يقاؿ لنا حريب يرثو ذمي  (2)األصح
؛ ألف الرسل ال (وظباع قرآف) (3)كإف كاف فيها كعيد شديد لنا كما ُب الركضة (رسالة)تبليغ 
، (5)"لو كنت قاتبلن رسوالن لضربت أعناقكما: "(4) لمةيٍ سى مي  ٤با صح من قولو ملسو هيلع هللا ىلص لرسورلىٍ  ؛تقتل

، كليس (7)ژائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئژ كإذل أف يسمع القرآف لقولو تعاذل: 
بل عدة إمكاف البياف قالو  ،كال تقيد مدتو أبربعة أشهر ،د ظاىره من عقد األماف ليسمعا٤برا

كلف قاؿ   (بعاـ إذف واؿٍ )فإنو يؤمنو إف دخل  (ذبارة)دخوؿ ا٢بريب ألجل ػػ(ك)ك ،(8)اإلماـ

                                                 

 (.  ُْٖ/ُٕ(، كفاية النبيو )َِٗ/َُركضة الطالبْب ) (،ْٕٔ/ُُانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ُِٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ِ)
 (.ِٖٔ/ٗ(، ٙبفة احملتاج )ُّّ/ٓ(، الغرر البهية )َِٖ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ّ)
 (.ِٗٗ/َُركضة الطالبْب ) (ْ)
، كنيتػػو أبػػو ٜبامػػة : ىػػاركف بػػن كبػػّب بػػن حبيػػب بػػن ا٢بػػارث بػػن ىفػػاف بػػن الػػدكؿ بػػن حنيفػػةىػػو (ٓ)

كلقبػػو مسػػيلمة، كلػػد كنشػػػل ابليمامػػة، ادعػػى النبػػػوة، ككػػاف يػػزعم أٌف جربيػػػل نػػزؿ عليػػو ابلقػػػرآف، 
  فسمي ٗبسيلمة الكذاب، قتل ُب خبلفة الصديق؛ قتلو كحشي بن حرب ٕبربتو.

 (.ُٕٓ/ِ(، اتريخ ا٣بميس للبكرم)ِِٗ/ُْمتاع األ٠باع )(، إْٖٔ/ٕانظر: الركض األنف )

(، كأٞبػػد ُب مسػػنده ُِٕٔبػػرقم  ّٖ/ّأخرجػػو أبػػو داكد ُب سػػننو، كتػػاب ا١بهػػاد، ابب ُب الرسػػل ) (ٔ)
(، كالطػػػػػػػػػػرباين ُب الكبػػػػػػػػػػّب ِِٖٔبػػػػػػػػػػرقم ِٓ/ٖ(، كالنسػػػػػػػػػػائي ُب الكػػػػػػػػػػربل )َّٖٕبػػػػػػػػػػرقم  َِْ/ٔ)
 (.  ْٓ/ّ(، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ )ُْٗ/ٗ)

: "ىػػذا حػػديث صػػحيح علػػى شػػرط مسػػلم، كدل ٱبرجػػاه"، كصػػححو األلبػػاين ُب صػػحيح غبػػاكمقػػاؿ ا
 (.  َْٗ/ِا١بامع الصغّب )

 (.ٔسورة التوبة، اآلية: ) (ٕ)
 (.ٕٗ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ٖ)

= 
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ما ُب أصل كاإلماـ أك ًنئبو: من دخل اتجرنا فهو آمن، كقد رأل ُب ذلك مصلحةن 
٥با ببل إذف جاز اغتيالو كإف ظن أف الدخوؿ ٥با أماف إذ ال مستند  ، فإف دخل(0)الروضة

لقصور  ؛عاـ أك خاص من اآلحاد؛ ألف إذف اآلحاد ُب ذلك لغو ظنو، ككذا لو دخل إبذفل
 ألنو من ا٤بصاحل العامة. ؛النظر ُب ذلك على نظر اإلماـ أك ًنئبو

ذف إف أمن  (2)كبلـ أصلو  أكٮبو مالّبفع  (1)أك البلـ على ما ُب نسخةكأعاد الكاؼ 
و ابلعمـو رٰبصكت ،ليس كذلك بل ىو خاص ابلتجارةك  ،ك٠باع القرآف الوارل شرط ُب الرسالة

 .(4)ابألكذل من زايدتو (3)ا٤بفيد ٢بكم ا٣بصوص الذم ُب أصلو
أبف أخربه مسلم أف الدخوؿ للتجارة أماف  (اانً ظاف غَت أماف جرى منا أم)حريب (و)

أك  ،صحتوفدخل كقاؿ: ظننت  ،من دخل اتجرنا فهو آمن :ا يقوؿفصدقو أك ٠بع مسلمن 
أك  ،أك مات كدل يعلم مراده ،كأنكر ا٤بسلم أنو آمنو ،إبشارتو فدخل وأشار مسلم إليو فظنو آمن

أبف آمنو مسلم  (ال عكسو)كال يغتاؿ لعذره  (يلحق دبأمنو)آمنو ٫بو صيب كظن صحة أمانو 
كمثلو ما إذا دل  ،بل نغتالو ،فبل يلحق ملمنو ،فهم مرادهأ فظنو غّب أماف أبف قاؿ: دخلت كدل

 .(5)أك ال أماف لو ألف ال عذر لو ،أك دل يظن صحتو ُب الثانية كالرابعة ،يصدقو ُب األكذل
  ان من أصحابو أك كاحد (أعُت)٤بسلم إبذف اإلماـ أك بدكنو إذا  ((7)رزمبا)كافر   (وقتل)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

النيسػػابورم الشػػافعي، ا٤بعػػركؼ إبمػػاـ  : أبػػو ا٤بعػػارل عبػػد ا٤بلػػك بػػن عبػػد هللا بػػن يوسػػف ا١بػػويِبواإلمػػاـ ىػػو
الشػػػافعي علػػػى  ىػػػػ، أعلػػػم ا٤بتػػػلخرين مػػػن أصػػػحاب اإلمػػػاـْٖٕىػػػػ، كتػػػوُب سػػػنة ُْٗا٢بػػػرمْب، كلػػػد سػػػنة 

، من تصانيفو: هناية ا٤بطلب.   اإلطبلؽ، اجملمع على إمامتو، ا٤بتفق على غزارة مادتو كتفننو ُب العلـو
 (.ُُٔ/ُٗ(، الواُب ابلوفيات )ْٖٔ/ُٖ(، سّب أعبلـ النببلء )ُٕٔ/ّ) انظر: كفيات األعياف

 (.ِْٔ/ُُانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ُِٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ِ)
 (.ُِٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ّ)
 انظر: ا٤بصدر السابق. (ْ)
 (.ُِٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ٓ)
 (.َِْ/ْأسُب ا٤بطالب ) (،َِٖ/َُ(، ركضة الطالبْب )ُْٔ/ُُانظر: العزيز ) (ٔ)
: مػػن بػػرز، قػػاؿ ابػػن فػػارس: "البػػاء كالػػراء كالػػزام أصػػل كاحػػد، كىػػو ظهػػور الشػػيء كبػػدكه، لغػػة اؼببػػارز (ٕ)

 يقاؿ: برز الشيء فهو ابرز". 
= 
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دل يستنجدىم لكنو رضي أبف أعانوه  ، كاستنجدىم أك(0)ا ؼبا يومهو كالـ أصلوخالفً منهم 
بل ٯبب  ،أما معينوه فيقتلوف مطلقنا ،كدل ٲبنعهم ٖببلؼ ما إذا منعهم فلم ٲبتنعوا (فسكت)

إذا قتل الكافر ا٤بسلم أك  (أو)عند خركجهم إليو أف ٱبرج إذل ا٤بسلم من يعينو كٲبنعو منهم 
 ((3)أثخن)إذا  (أو)، (2)صلوأدوف كالـ  (1)الموكما أفاده كمنهما منهزمنا  ( واحدوىّل )

كقد انقضى ىذا إف دل يشَبط أف ال يتعرض  ،أحدٮبا؛ ألف األماف كاف إذل انقضاء القتاؿ
كف عنو إذل عود   (ف شرطإال )إذل دخوؿ الصف كال اعتيد ذلك  للمنهـز أك ا٤بثخن آمنه 

كىذا  ،إذل الصف (إىل عودهكف عنو )ابطراد  (أو اعتيد)إذل دخولو  آمنه للصف أك أنو 
إذا فٌر ا٤بسلم منو فتبعو  (لكن)ابلشرط أك العادة  فحينئذ ال ٯبوز قتلو كفاءن  ،(4)من زايدتو

لنقضو األماف  ؛عنو كنقتلو سواء أشرط منعو أـ ال (ندفعو)ليقتلو أك أثخنو كجب علينا أننا 
لو بطل الشرط؛ ٤با فيو من كانقطاع القتاؿ ُب الثانية، كلو شرط التمكْب من قت ،ُب األكؿ
 .(7)امنهما شيئن  (5)دل يرجح الشيخاف وكذا األماف على أحد وجهُت ،الضرر

أنو ال ٯبوز قتلو بدكف ما ذكر لكن  ٧بلو حيث شرط أف ال يعْب أحد  وعلم من كالمو
كإال كجب الوفاء ابلشرط كابلعادة؛  ،الفريقْب صاحبهم إذل انقضاء القتاؿ أك اعتيد ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 : ظهور اثنْب من طائفتْب بْب الصفْب للقتاؿ. واصطالًحا
(، ٙبريػػػر ألفػػػاظ التنبيػػػو ِْٓ/ُى ألفػػػاظ ا٤بقنػػػع )(، ا٤بطلػػػع علػػػُِٖ/ُانظػػػر: معجػػػم مقػػػاييس اللغػػػة )

(ُ/ُّْ.) 
 (.ُِٔانظر: ا٢باكم الصغّب ) (ُ)
 (.ِِٕانظر: اإلرشاد ) (ِ)
 (، فهو أفاد بغّب ذلك. ُِٔيقصد ا٢باكم الصغّب فهو أصل لئلرشاد. انظر: )ص:  (ّ)
: "إهنػػاؤه اب١بػػراح إذل ثخػػافمػػن اإلثخػػاف، كىػػو ا٤ببالغػػة ُب ا١براحػػة ُب العػػدك، قػػاؿ النػػوكم: اإل :أثخػػن (ْ)

 سقوط قيامو ٕبيث ال يبقى لو حراؾ كال امتناع". 
 (.  ِّٕ/ّْ(، اتج العركس )ٕٕ/ُّ(، لساف العرب )ُّْ/ُانظر: ٙبرير ألفاظ التنبيو )

 (.ِِٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ٓ)
 (.ِْٖ/َُ(، ركضة الطالبْب )ْٕٔ/ُُانظر: العزيز) (ٔ)
 ت عن الراجح بينهما فلم أعثر على ذلك.كقد ٕبث (ٕ)
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أما إذا دل يشرط  ،ال تتم إال أبف أيمن كل منهما من غّب قربو ،بارزة عظيمة الوقوعألف ا٤ب
ا  اإلماـ أك ًنئبو إذا عاقد علجن كجوابن  (ووَب) ،عدـ اإلعانة كدل ٘بريو عادة فيجوز قتلو مطلقنا

٠بي بو لدفعو عن نفسو  ،(0)كىو الكافر الغليظ الشديد (لعلج)منها  ليدلو على قلعة ابمرأةو 
اإلماـ  (ال مسلم دؿّ ) (2)كا٤براد مطلق الكافر ،(1)كمنو ٠بي العبلج عبلجنا لدفعو الداء ،قوتوب

 معينة ككذا ،(3)أشهر من فتحها -إبسكاف البلـ- (عةعلى قلْ )أك ًنئبو كلو ُب كقت آخر 
 ،(7)وغَته ،(5)واقتضاه كالـ اؼبنهاج، (4)ح بو الشيخ أبو حامدكما صرّ مبهمة  /أ[ُٖ]ؿ/

 ٙبتها كقت ما إذا أهبم ُب قبلع ٧بصورة كلو ًنزالن على كٞبل  ،(9)وغَته (8)ه الزركشيواعتمد

                                                 

 (.ّٓٔ/ّ(، ٦بمع ٕبار األنوار )ِْٓ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِّٔ/ِانظر: لساف العرب ) (ُ)
: اسم جػامع لكػل مػرض كعيػب ُب الرجػاؿ ظػاىر أك ابطػن". : ا٤برض، كقاؿ ابن منظور: "الداءالداء (ِ)

 (.َْ(، القاموس احمليط )ص: َِٓ/ُ) (، ا٤بصباح ا٤بنّبٕٗ/ُلساف العرب )
 (.ِِٕ/ٗ(، ٙبفة احملتاج )َِٔ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ِٖٓ/َُركضة الطالبْب ) (ّ)
 (.ِٔ/ِِ(، اتج العركس )ُّٓ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِٗٓانظر: ٨بتار الصحاح )ص:  (ْ)
 (.َُِ/ٓ( حاشيو ا١بمل )ٕٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )َِٔ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٓ)

ق، ركل  َْٔىػػ، كتػوُب سػنة ّْْ، كلػد سػنة : أٞبػد بػن دمحم أبػو حامػد اإلسػفراييِبوأبػو حامػد ىػو
ا٣بطيب عن أيب ا٢بسْب ابن ا٤بقدكرم قاؿ: ما رأينا ُب الشافعيْب أفقو من أيب حامػد، شػرح ا٤بختصػر 

ا، ذكػػر فيهػػا خػػبلؼ العلمػػاء، كأقػػوا٥بم، كمآخػػذىم، كمنػػاظراهتم،  ُب تعليقتػػو، الػػٍب ىػػي ُب ٟبسػػْب ٦بلػػدن
 حٌب كاف يقاؿ لو: الشافعي الثاين. 

(، طبقػػػػات َِٖ/ِ(، هتػػػذيب األ٠بػػػػاء )ّّٕ/ُانظػػػر: طبقػػػػات الفقهػػػاء الشػػػػافعية البػػػن الصػػػػبلح )
 (.ّْٓالشافعيْب)ص:

 (.ُُّمنهاج الطالبْب )ص: (ٔ)
 (.َْٖ/ٕ(، التهذيب )ٔٓ/ٔاج )(، مغِب احملتّٖ/ٖانظر: هناية احملتاج ) (ٕ)
 (.ّّٔ/ِالديباج ) (ٖ)
 (.ُٗٗ/ُِ(، البياف للعمراين )ِّْ(، التنبيو )ص: َِّ/ُْانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ٗ)
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 ،(1)كىو ال يدرم هبا بشرط أف ٰبصل تعب ابلداللة على قياس سائر ا١بعاالت ،(0)ا٤بعاقدة
 .(2)كعليو ٰبمل إطبلؽ الشيخْب

ا للداللة على  (3)حوتقييد الشار  بقعة الٍب غّب تلك اللو أبنو ال بد أف يكوف اإلماـ قاصدن
أبنو  يرد ،ىي ىذه : أهنا غّب ىذه فقاؿ العلجُب مقابلتها ظاًنِّ  (4)لعنزؿ ٙبتها، كقد جعل ا١ب

، كقد علمنا أنو مقيد ٗبا مر على أف ما ذكره ال يدفع (5)مبِب على األخذ إبطبلؽ الشيخْب
 ،صده ا٤بذكور ال أثره لوا ذكركه ُب ا١بعاالت؛ ألف ق٤بإطبلقهما ٤بخالفتو  (7)اعَباض اإلسنوم

                                                 

 .: ا٤بعاىدة كا٤بيثاؽاؼبعاقدة (ُ)
 (.َُْ/ٖ(، اتج العركس )ِٕٗ/ّ(، لساف العرب )َُٓ/ِانظر: الصحاح ) 
 : ما ٯبعل لئلنساف على األمر يفعلو. لغة اعبعالة (ِ)

 : التزاـ عوض معلـو على عمل معْب أك ٦بهوؿ عسر عملو. واصطالًحا
، التنبيػػػو )ص: (َْٕ/ٕ(، البيػػػاف )ّّٔ/ٔ(، ٙبفػػػة احملتػػػاج )َْٔ/ُانظػػػر: معجػػػم مقػػػاييس اللغػػػة )

ُِٔ.) 
 (.ُُٔ/ُٓ(، اجملموع )َِْ/ٔانظر: العزيز ) (ّ)
 /ب(.ُّْجرم )ؿ/انظر: شرح اإلرشاد للجو  (ْ)

، كلػد سػنة : أبو عبػد هللا دمحم بػن عبػد ا٤بػنعم بػن دمحم زيػن العابػدين بػن الشػمس ا١بػوجرمىو والشارح
اد، كاسػػتقر ُب اإلرشػػ ىػػػ، نشػػل ُب كنػػف أبيػػو فقػػرأ القػػرآف، كشػػرع ُب حفػػظٖٖٗىػػػ، كتػػوُب سػػنة ُِٖ

 جهات أبيو بعده، كًنب عنو ُب ا٤بؤيدية الكماؿ بن أيب شريف، ٍب أخوه، كُب غّبىا غّبه.
 (.ََِ/ِ(، البدر الطالع )ُِّ/ٖ(، الضوء البلمع )ُْْ/ُانظر: الوفيات البن رافع )

 ُب ؽ "العجعل" كىو خطل كاضح، كما يدؿ عليو السياؽ.  (ٓ)
 (.ْْٕ/ُُ(، العزيز )ِٖٗ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ٔ)
 (.ّّْ/ٖا٤بهمات ) (ٕ)

ىػػ، كتػوُب َْٕ، كلػد سػنة : عبد الرحيم بن ا٢بسن بن علي بن عمر القرشػي اإلسػنومواإلسنوي ىو
رل الػدين أبػو زرعػة: ىػ، أخذ الفقو عن السبكي كالقزكيِب كالػوجيزم كغػّبىم، قػاؿ ا٢بػافظ ك ِٕٕسنة 

"اشػػػػتغل ابلعلػػػػػـو حػػػػػٌب صػػػػػار أكحػػػػػد زمانػػػػػو، كشػػػػػيخ الشػػػػػافعية ُب أكانػػػػػو، كصػػػػػنف التصػػػػػانيف النافعػػػػػة  
 كا٤بهمات". 

= 
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ذلك مع إهبامها كعدـ  (0)كصح ال من غّبىا كفاء ابلشرط، (منها)معينة أك مبهمة  (جبارية)
رة؛ ألهنا ترؽ ابألسر سواء رقيقة كانت أك حي  ،كالقدرة على تسليمها للحاجة إليوملكها 

ذكره؛ ألف فيو أما ا٤بسلم فبل تصح معاقدتو على ما  ،أظفر منها بغّب تلك ا١بارية أك ال
م كطرقها غالبنا هً عً لى أعرؼ أبحواؿ قً  ور فبل ٙبتمل معو كاحتملت مع الكافر؛ ألنر غ أنواع

عن  (1)ىذا ما نقاله ،كألف ا١بهاد يتعْب عليو كالداللة نوع منو فبل ٯبوز أخذ العوض عليو
 .(2)تصحيح اإلماـ
واعتمده ، (5)ة تصحيحوكاقتضى كبلمهما ُب القسم ،جوازه (4)عن العراقيُت (3)ٍب نقال
 ق إذل الكفار.يُب االنتصار لو كمن استوجر لداللة الطر  اكأطالو  ،(7)صبع متأخروف

ما لو عاقده ٔبارية من غّبىا فيعترب ُب الصحة ما يعترب ُب سائر  "منها" :كخرج بقولو
 .(8)ا١بعاالت

 :أم (بو)ًنئبو العاقد من اإلماـ أك  :أم (ىو)تلك القلعة  (إف فتح)كإ٭با ٯبب الوفاء 
تحت بغّب داللتو أك فتحها طائفة أخرل كلو فتح أك في ابلطريق الذم دؿ بو العلج فإف دل يى 

كإف دل يعلق االستحقاؽ ابلفتح لتعذر تسليم ا١بارية بدكف الفتح،  ،(9)بداللتو فبل شيء لو
ائفة كالنتفاء معاقدتو مع الط ،كألف االستحقاؽ ال يثبت ٗبجرد داللتو بل ابلفتح هبا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 (.ِِْ/ٕ(، ا٤بنهل الصاُب )ُْٕ/ّ(، الدرر الكامنة )ٖٗ/ّانظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )
 (.َُِ/ٓا١بمل ) (، حاشيةَِٔ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ْٖٔ/ُُانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ِٖٓ/َُ، ركضة الطالبْب )(َْٕ/ُُالعزيز )انظر:  (ِ)
 (.َْٖ/ُٕانظر: هناية ا٤بطلب ) (ّ)
 (.ِٖٓ/َُ(، ركضة الطالبْب )َْٕ/ٕانظر: العزيز ) (ْ)
 (.َِٔ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ُِّ/ُ(، اإلسعاد )ّٖٕ/ٗانظر: النجم الوىاج ) (ٓ)
 (.ّٖٔ/ٔلبْب )(، ركضة الطاّْٗ/ٕانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ٕٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُّْ/ٓ(، الغرر البهية )ّٖ/ٖانظر: هناية احملتاج ) (ٕ)
 (.ٕٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )َِٔ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ّٕٕ/ٗانظر: النجم الوىاج ) (ٖ)
 (.َِٕ/ٓكا٤بعترب ُب ا١بعالة العلم اب١بعل ا٤بشركط كاألجرة. انظر: ركضة الطالبْب ) 
 (.ٕٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُُّ(، منهاج الطالبْب )ص:ََِ/ُِبياف )انظر: ال (ٗ)
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كفاء  (إال ىي)فيها  (ولو مل يكن) ،(1)كيعطاىا حيث فتحها من عاقده بداللتو ،(0)األخرل
عنها من  (قيمة)كَب لو إبعطاء  (أو) ،(2)افإف كانت معينة كدل توجد دل يستحق شيئن  ،ابلشرط

 :أك ىرب حصل ٥با بقيد زاده بقولو (دبوت)ا بل إذا فاتت األٟباس األربعة لكن ال مطلقن 
لتعذر تسلميها كقد حصلت ُب يد اإلماـ فكاف التلف من ضمانو ٖببلؼ ما  (د ظفربع)

، (3)كقيل: ٘بب لو القيمة .القدرة عليها ـلو ماتت أك ىربت قبل الظفر فبل شيء لو لعد
حصل منها دكف العلج بقيد  (إسالـ)فاتت بسبب  (أو) ،ُب االنتصار (4)وأطاؿ البلقيٍت

ليمها لو ابإلسبلـ بناء على عدـ شراء الكافر للمسلم، كما لتعذر تس (بعد عقد) (5)زاده
 من رٌد ذلك ٩بنوع. (7)أطاؿ بو البلقيِب

ا فتسلم لو إال أف يكوف أسلم بعدىا النتقاؿ سلم العلج أيضن أ أما إذا (8)ووقع ُب اؼبنهاج
 ا.أيضن  (9)حقو منها إذل قيمتها بناء على ما مر

 ا٤بثل كىو ضعيف.أف الواجب أجرة  (01)ووقع ُب اؼبنهاج
ا مل متربعن علم بذلك كأبهنا قد فاتتو ألنو عأما لو أسلمت قبل العقد فبل شيء لو إف 

 .(00)ذكره البلقيٍت

                                                 

 (.َِٔ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ّٖٕ/ٗ(، النجم الوىاج )ْٖٔ/ُُانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ُّْ/ٓ(، الغرر البهية )ّٖ/ٖ(، هناية احملتاج )ِٖٔ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ِ)
 (.َِٔ/ْ، أسُب ا٤بطالب )(ِٖٔ/َُ(، ركضة الطالبْب )ْٕ/ٕانظر: الوسيط ) (ّ)
 (.ْٖ/ٖ(، هناية احملتاج )ٖٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )َِٔ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ْ)
 (.َِّ-ِِٗ/ْالتدريب ) (ٓ)
 (.ِِٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ٔ)
 (.َِّ/ْالتدريب ) (ٕ)
 (.ِٖٖ/َُ(، كركضة الطالبْب )َّٓ/ُٗدل أجده ُب ا٤بنهاج، كقد ذكره النوكم ُب اجملموع ) (ٖ)
 .ٜبانية أسطر ذكره قبل (ٗ)
 (.ُُّمنهاج الطالبْب )ص: (َُ)
 (.ٖٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )َِٕ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ِٖٔ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ُُ)



 

 

 
 

97 

 اإليداد شزح اإلرشاد البٍ حجز اذليتًي

وىو ما اقتضاه   ،أف إسبلمها بعد العقد كقبل التلف يوجب قيمتها (0)وظاىر كالـ اؼبصنف
ى مبهمة فمًب بعد الظفر كالتعيْب ُب ا٤ببهمة إذل اإلماـ فإف عاقده عل ،(1)كالـ أصل الروضة
زعيم هبا  (فإف شرط)ا كإال فإف فتحت صلحن  (2)لو ىذا كلو إف فتحت عنوة نفقيمة كاحدة منه
من أىلو كا٢باؿ أف العلج  :أم (منهم)ا١بارية ا٤بشركطة  :أم (أماف أىلو وىي)كىو سيد أىلها 

كال العلج أبخذ عوض  ،نهاأبف دل يرضوا بتسليمها كال أبخذ العوض منا ع (اوأبيا عوضً )كالزعيم 
أبف يرد إذل  (مأمنو)الزعيم  (رد)، ك(3)عنها كأصٌر ىو كىم على عدـ الرضا بذلك نقض الصلح

فإف رضي بتسليمها بقيمتها  ،القلعة ٍب يستلنف القتاؿ؛ ألنو صلح منع الوفاء ٗبا شرطناه قبلو
 .كأمضى الصلح (4)كما رجحو البلقيٍتأعطتها من األٟباس األربعة 

من أىلو أك من  (ئةام)شرط الزعيم أماف  (أو) ،فتسلم إذل العلج ما إذا مل يكن من أىلوأ
وقد اتفق  ،(5)جاز قتلو ٖبركجو عن ا٤بائة :أم (قتل)ا٤بائة كأغفل نفسو  :أم (فعّدىا)غّبىم 

 . (8)هنع هللا يضر (7)ؿباصرة أليب موسى األشعريمثل ذلك ُب 
                                                 

 (.ِِٕانظر: اإلرشاد ) (ُ)
 (.ّْٕ/ُُانظر: العزيز ) (ِ)
 غلبوا عليها.  ، أم: فتحت ابلقتاؿ قهران ابلسيف، قوتل أىلها حٌبعنوة (ّ)

 (.َُُ/ُٓ(،  لساف العرب )ّْْ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُّْ/ّانظر: هتذيب اللغة )
 (.ْٖ/ٖ(، هناية احملتاج )َِٕ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ِٖٗ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ْ)
 (.ِّْ/ْ(، التدريب )ُُِ/ٓ(، حاشيو ا١بمل )َِٕ/ْأسُب ا٤بطالب ) (ٓ)
 (.  ّْْ/ُٔ(، كفاية النبيو )ُّٖ/ٗ(، النجم الوىاج )ِّٗ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ٔ)
،  : عبد هللا بن قيس بن سليم بن حضار بن حػرب بػن عػامر بػن األشػعر بػن أدد، أبػو موسػى األشػعرمىو (ٕ)

واتن ابلقػػػرآف، كاٌله رسػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٨بػػػاليف الػػػيمن: زبيػػػد كذكاهتػػػا إذل السػػػاحل، كػػػاف مػػػن أحسػػػن النػػػاس صػػػ
 .  ككاٌله عمر البصرة، ٍب عزلو عثماف عنها ُب عهده، ٍب كاٌله الكوفة فكاف كالينا ٥با إذل أف مات

 (.ُُٖ/ْ(، اإلصابة )ّْٔ/ّ(، أسد الغابة )ٕٗٗ/ّانظر: االستيعاب )
( كمػػن طريقػػو الػػببلذرم ُب فتػػوح البلػػداف ّٓٓبػػرقم ُٕٓسػػم بػػن سػػبلـ ُب األمػػواؿ )ص: أخرجػػو القا (ٖ)

(، كابػػػػن ز٪بويػػػػو ُب األمػػػػواؿ َِّّٖبػػػػرقم ْ/ٕ(، كأخرجػػػػو ابػػػػن أيب شػػػػيبة ُب ا٤بصػػػػنف )ّٖٔ)ص: 
( كلهػػم مػػن طريػػق خالػػد بػػن زيػػد ا٤بػػزين، ككانػػت عينػػو أصػػيبت ابلسػػوس، قػػاؿ: ْٗٓبػػرقم  ّْٖ/ُ)

جهدا، كأمّب ا١بيش أبو موسػى األشػعرم، فصػا٢بو دىقاهنػا علػى أف يفػتح لػو  حاصرًن مدينتها، فلقينا
= 
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أىل  :أم (وإف نزلوا) ،كإف جهلت أعياهنم كصفاهتم للحاجة إليو وصح األماف اؼبذكور
 ((1)رجل عدؿ)أك  (0)اإلماـ أك ٝباعة ابلصفات اآلتية (على حكم)قلعة ك٫بوىا حاصرًنىا 

ا (لحةصعارؼ ابؼب) (2)ُب الشهادة  ف بٍتأل؛ (4)جاز (ْ)ُب ا٢برب كلو دل يكن فقيها ٦بتهدن
 .(8)ركاه الشيخاف .(7)نزلوا على حكم سعد بن معاذ (5)قريظة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

ا٤بدينػػة كيػػؤمن لػػو مائػػة مػػن أىلػػو، ففعػػل فلخػػذ عهػػد أيب موسػػى األشػػعرم كمػػن معػػو فقػػاؿ أبػػو موسػػى: 
فجعل يعز٥بم، كجعل أبو موسى يقوؿ ألصحابو: إين ألرجو أف ٱبدعػو هللا عػن نفسػو فعػزؿ « اعز٥بم»

 هللا، فلمر بو أبو موسى، قاؿ: فنادل، كبذؿ ماال كثّبا، فلىب عليو كضرب عنقو. ا٤بائة، كبقي عدك 
 سيذكره ُب األسطر التالية. (ُ)
 .ىو الذم ال ٲبيل بو ا٥بول فيجور ُب ا٢بكم: رجل عدؿ (ِ)
 (.ّٔٗ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )َّْ/ُُ(، لساف العرب )َُٗ/ّانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث ) 
 .كالشاىد حامل الشهادة كمؤديها ،اإلخبار عما شوىد كعلم :الشهادة (ّ)
 (.َِْ/ّ(، لساف العرب )ُّْ(، ٙبرير ألفاظ التنبيو )ص: ْْٗ/ِانظر: الصحاح ) 
 : من ا١بهد كىو ا٤بشقة.لغة االجتهاد (ْ)
 : استفراغ الوسع ُب درؾ األحكاـ الشرعية.اصطالًحا 
   (.ّْٔ/ّ(، اإلهباج ُب شرح ا٤بنهاج )ْٔ(، أنيس الفقهاء )ص: ُّٓ/ّانظر: لساف العرب ) 
 (.ِٖٔ/ّ(، ا٤بهذب )ُّٔ/ُ(، التذكرة ُب الفقو الشافعي )ِّْ/ُانظر: التنبيو ) (ٓ)
: ىػػو اسػػػم رجػػػل نػػػزؿ أكالدة قلعػػػة حصػػػينة بقػػرب ا٤بدينػػػة فنسػػػبت إلػػػيهم، كقريظػػػة كالنضػػػّب بنػػػو قريظػػػة (ٔ)

 السبلـ.  أخواف من أكالد ىاركف النيب عليو
 (.ُِٗ/ْ(، البدء كالتاريخ )ِٔ/ّ(، اللباب ُب هتذيب األنساب )ّٕٗ/َُانظر: األنساب للسمعاين )

أبػػو عمػػرك، أسػػلم بعػػد العقبػػة  : سػػعد بػػن معػػاذ بػػن النعمػػاف بػػن امػػرئ القػػيس األكسػػي األنصػػارمىػػو (ٕ)
صػػػحب النػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص، كشػػػهد بػػػدران كأحػػػدان كا٣بنػػػدؽ، كرمػػػي يػػػـو ا٣بنػػػدؽ بسػػػهم فعػػػاش شػػػهران ٍب  األكذل،

 انتقض جرحو، فمات، كالذم رماه ابلسهم حباف بن العرقة، كقاؿ: "خذىا كأًن ابن العرقة". 
 (.َٕ/ّ(، اإلصابة )ُْٔ/ِ(، أسد الغابة )َِٔ/ِانظر: االستيعاب )

 ٕٔ/ْ صػػحيحو، كتػػاب ا١بهػػاد كالسػػّب، ابب إذا نػػزؿ العػػدك علػػى حكػػم رجػػل )أخرجػػو البخػػارم ُب (ٖ)
(، كمسػػػػلم ُب صػػػػػحيحو، كتػػػػاب ا١بهػػػػػاد كالسػػػػّب، ابب جػػػػػواز قتػػػػاؿ مػػػػػن نقػػػػض العهػػػػػد َّّْبػػػػرقم 

 ( كبلٮبا من حديث أيب سعيد ا٣بدرم هنع هللا يضر.ُٖٕٔبرقم  ُّٖٖ/ّ)
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إال على رأم من يكوف كذلك؛ ألنو كالية حكم   /ب[ُٖ]ؿ/ كألنو ال ٯبوز التعويل
رب كال كالقضاء فخرج ا٤برأة كالكافر كالفاسق كالرقيق كغّب ا٤بكلف كغّب العارؼ ٗبصاحل ا٢ب

 من ٱبتاره اإلماـ كحده أك معهم الوز نزك٥بم على كٯب ،العمى؛ ألف ا٤بقصود ىنا الرأميضر 
كال  ،همقً صادً ككره ٕبكم مي  ،من ٱبتاره منهم فقط حٌب يشَبطوا فيو ما ذكر من األكصاؼ

 . (1)كا٤بنهي عنو ُب مسلم ،(0)النزكؿ على ما يقضيو هللا فيهم ينفذ ١بهلهم بونزك٥بم  ٯبوز
  .(2)على أف ٰبكم فيو بكتاب هللا تعاذل؛ ألف ىذا ا٢بكم ليس فيو ويكره نزوؽبم

، كلو مات احملكم (3)فإف رضي الفريقاف ٕبكم أحدٮبا جاز كإال فبل ولو اختلف ؿبكماف
كعلى احملكم رعاية  ،ف رضوا ٕبكم حاكم ُب ا٢باؿإيكن أىبل رٌدكا إذل القلعة إال  أك دل

كيتخّب فيمن يرؽ ابألسر   ،(7)كالفداء ،(5)كا٤بنٌ  ،(4)كاالسَبقاؽ ،تلمصلحة للمسلمْب من الق

                                                 

 (.َِٖ/ْطالب )(، أسُب ا٤بْٖٖ/ٕ(، التهذيب )َْٖ/ُُانظر: العزيز ) (ُ)
أخرجػػو مسػػلم ُب صػػحيحو، كتػػاب ا١بهػػاد كالسػػّب، ابب أتمػػّب اإلمػػاـ األمػػراء علػػى البعػػوث، ككصػػيتو  (ِ)

( مػن حػديث بريػدة األسػلمي مطػوال، كفيػو: "كإذا ُُّٕبػرقم ُّٕٓ/ّإايىم آبداب الغزك كغّبىػا )
، فبل تػيٍنز٥ًٍبيٍم على حكم هللا، كلكػن أىنٍػز٥ًٍبيٍم علػى حاصرت أىل حصن فلرادكؾ أف تػيٍنز٥بىيٍم على حكم هللا

 حكمك، فإنك ال تدرم أتػصيب حكم هللا فيهم أـ ال".

 (.َِٖ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ِِٗ/َُ(، ركضة الطالبْب )َْٖ/ُُانظر: العزيز ) (ّ)
 (.َِٖ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ِِٗ/َُلطالبْب )(، ركضة اَْٖ/ُُانظر: العزيز ) (ْ)
: أدخلو ُب الرؽ، كاٍسَبؽَّ ٩بلوكو كأىرىقَّو: كىو نقيض أىٍعتقىو.لغة االسًتقاؽ (ٓ)  : من اسَبؽَّ ا٤بػملوؾ فرؽَّ

 : ىو عجز حكمي شرع ُب األصل جزاء عن الكفر. واصطالًحا
 (.َُْٗ/(، ا٢باكم الكبّب )ّ/ُٔ(، اجملموع )ُُُللجرجاين )ص:  (، التعريفاتُِْ/َُانظر: لساف العرب )

 : من مٌن عليو ٲبىينُّ مٌنان: أحسن كأنعم. لغة اؼبن (ٔ)
 : ىو أف يَبؾ األمّب األسّب الكافر كال أيخذ منو شيئنا. واصطالًحا

التوقيػف علػى مهمػات التعػاريف )ص:  (،ُْٕ/ُّ(، لسػاف العػرب )ُٖٓ/ِانظر: ا٤بصباح ا٤بنػّب )
 (.  ُْٗ(، نيل ا٤براـ )ص: ُّٕ

 : من فداه يفديو فداء: أعطى شيئا فلنقذه. لغة الفداء (ٕ)
 و. ماالن أك أسّبنا مسلمنا ُب مقابل: ىو أف يَبؾ األمّب األسّب الكافر كأيخذ واصطالًحا

= 
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كالنساء بْب ا٤بن كاإلرقاؽ كالفداء فإف حكم ٗبخالف الشرع كقتل الذرارم كالنساء دل ينفذ 
 .(0)أك يقتل ا٤بقابلة كسيب الذرية كأخذ األمواؿ أك ابسَبقاؽ من أسلم كقتل غّبىم جاز

ما حكم  (ية أو منٍّ أو رؽٍّ لـزجبز فحكم ) وا على حكموروط فيمن نزلوإذا توفرت الش
ية أك الفداء إذا حكم ز كٯبرب الكفار على قبوؿ ا١ب ،الفتوبو كدل يكن لئلماـ كال لغّبه ٨ب

كإف امتنعوا فكلىل ذمة امتنعوا  ، ٖببلفوأبحدٮبا كإف دل يلـز بو األسّب لرضاىم ٕبكمو أكالن 
بعد ا٢بكم بو؛ ألهنم نزلوا  (وإف أسلموا)قاؽ كيستمر كيلـز حكمو ابالسَب  ،من بذؿ ا١بزية
ا ٖببلؼ ما لو كاإلسبلـ ال ٲبنع اإلرقاؽ الذم كاف جائزن  ،كقد حكم إبرقاقهم ،على حكمو

 .(1)أسلموا قبل ا٢بكم إبرقاقهم
كمن أسلم قبل ا٢بكم عليو  ،(2)أف ا٢بكم ابإلرقاؽ يستلـز الرؽ كىو كذلك على األكجو وعلم فبا تقرر

تنبيهنا على ٙبريف كقع ُب  "إف"قبل  "الواك" (4)كزاد ،(3)دمو كمالو ككلده كال ٯبوز اسَبقاقو كفداؤه عصم
أم: جاز لو  ((7)[ىدَ وفَ ])عليهم  (إماـٌ  ن  مَ  بقتلٍ )حكم  (أو) ،لسقوطها فلكٮبت الشرطية (5)عبارة أصلو

 .ا٤بٌن؛ ألنو أخف من الفداء جاز لو :اإلمـا أم (بفداء منّ )حكم  (أو)ا٤بٌن كالفداء؛ ألنو أخف 
يسَبؽ إف حكم ال أف لئلماـ التخفيف من حكم احملكم ال التشديد فيو لكن  فاغباصل

ا، كقد ٱبتار اإلنساف القتل عليو ، كلكن ال ٲبن (8)ابلقتل؛ ألف االسَبقاؽ يتضمن ذالِّ مؤبٌدن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

(، القػػػاموس الفقهػػػي ُٓٔعريفػػػات للجرجػػػاين )ص: (، التَُِّ/ُانظػػػر: انظػػػر: القػػػاموس احملػػػيط )
 (.ُِْ/ّ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث )ُِٖ)ص:

 (.َِٖ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ِِٗ/َُ(، ركضة الطالبْب )َْٖ/ُُانظر: العزيز ) (ُ)
 (.َِٖ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ِْٖ/ُُ(، العزيز )ِّْانظر: التنبيو )ص:  (ِ)
 (.ُّٔ/ٓ(، الغرر البهية )َّّ/ُاإلسعاد )(، ِّٗ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ّ)
 (.ُّٔ/ٓ(، الغرر البهية )ِّٗ/َُ(، ركضو الطالبْب )ُْٖ/ُُانظر: العزيز ) (ْ)
 (.ِِٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ٓ)
 (.ُّٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٔ)
 (.ُِِٕب ا٤بخطوط "كفداء"، كا٤بثبت من اإلرشاد )ص:  (ٕ)
 (.ُّٔ/ٓ(، الغرر البهية )ِّّ/ُٗموع )(، اجملُْٖ/ُُانظر: العزيز ) (ٖ)
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 ، ٥بم بنفس ا٢بكمر ماالن برضا الغا٭بْب؛ ألنو صا إال (0)ا ؼبا يومهو كالـ اغباويخالفً إف حكم 
 كالفداء ال ٲبلكونو قبل قبضو.
 .(1)فإف رضى الغا٭بْب إ٭با يؤثر ُب األٟباس األربعة فقط مسواستشكل من جهة اػبُ 

 ر من أف حكمو قد ٘بوز ٨بالفتو ُب بعض ا٣بصاؿ.ر ليس مستقرِّا ٤با تقأبف ا٣بمس ىنا  وجياب
يعها إف دل تكن ُب إقامتو مصلحة لنا على مستط ب اؽبجرة من دار الكفر إىل دارانذبو 

كما نقلو ا كمثلو ٤برأة ٧برمن فإف دل ٘بد ا ،، كعجز عن إظهار دينو(2)كما ذكره البلقيٍت
ا كل من أظهر أيضن  (8)البغوي عن (7)والزركشي ،(5)عن صاحب اؼبعتمد (4)وغَته (3)عير األذ

                                                 

 (.ُّٔا٢باكم الصغّب )ص:  (ُ)
 (.ُّٔ/ٓانظر: حاشية العبادم على الغرر البهية ) (ِ)
 (.ِِٗ/ْالتدريب ) (ّ)
 (.ٓٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )َِْ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ْ)

، شػػػيخ الػػػببلد ي: أٞبػػػد بػػػن ٞبػػػداف بػػػن أٞبػػػد بػػػن عبػػػد الواحػػػد شػػػهاب الػػػدين األذرعػػػواألذرعػػػي ىػػػو
ىػػ،  ّٖٕىػػ، كتػوُب سػنة َٖٕالشمالية كفقيو تلك الناحية كمفتيها كا٤بشار إليو ابلعلم فيها، كلػد سػنة 

 ا٤بهمات.  كاف كثّب ا١بود، صادؽ اللهجة، من تصانيفو: قوت احملتاج، التنبيهات على أكىاـ
(، البػػػدر الطػػػالع ُْٓ/ُ(، الػػػدرر الكامنػػػة )ُُْ/ّانظػػػر: طبقػػػات الشػػػافعية البػػػن قاضػػػي شػػػهبة )

(ُ/ّٓ.) 
 (.ٓٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِٔٗ/ْ(، بداية احملتاج )ّٕٓ/ٗانظر: النجم الوىاج ) (ٓ)
 .(ٓٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )َِْ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ّٕٓ/ٗانظر: النجم الوىاج ) (ٔ)

، كىػو : أبو نصر دمحم بن ىبػة هللا بػن اثبػت البنػدنيجياؼبعتمد ىو وصاحب ، نزيػل مكػة، كيعػرؼ بفقيػو ا٢بػـر
ا٤بعتمػػد ُب الفقػػو  صػػنفىػػػ، ْٓٗىػػػ، كتػػوُب سػػنة َْٕمػػن كبػػار أصػػحاب أيب إسػػحاؽ الشػػّبازم، كلػػد سػػنة 

   .حكاـ ٦بردة غالبا عن ا٣ببلؼ أخذىا من الشاملْب ضخمْب مشتمل على أئُب جز 
(، طبقػات الشػافعية َِٕ/ْ(، طبقػات الشػافعية الكػربل للسػبكي )َُْ/ٓانظر: الواُب ابلوفيػات )

 (.ِِٕ/ُالبن قاضي شهبة )
 (.ّّٔ/ِالديباج ) (ٕ)
 (.ْْٓ/ٕالتهذيب ) (ٖ)

= 
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اره فتلزمو ا٥بجرة منها فإف عجز إظه سبلـ كدل يقبل منو كدل يقدر علىحقِّا ببلدة من ببلد اإل
 عذر إذل أف يقدر كيفتح البلد.

كإال  (0)كدل ٱبف فتنة ما دل يرج إسبلـ غّبه وتسن اؽبجرة ؼبن قدر على إظهار دينو
فاألفضل أف يقيم ٍب كما دل يقدر على االعتزاؿ كاالمتناع فتحـر ا٥بجرة ما دل يرج نصرًن 

 .(1)يقالو اؼباوردهبجرتو فاألفضل أف يهاجر 
 .(2)٣بلوصو بو عن قهر األسر ىقدر على ا٥برب كلو ٨بل (أسَت)كجوابن  (وليهُرب)

 ، ك٧بلو حيث دل "أًن برئ من كل مسلمو يقيم بْب أظهر ا٤بشركْبكغّبه"  (3)ركل أبو داكد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

، كػاف ٧بيي السػنة أبػو دمحم البغػوم : ا٢بسْب بن مسعود بن دمحم ا٤بعركؼ ابلفراء، العبلمةوالبغوي ىو 
، دينا عا٤بان عامبلن على طريقة السلف، كركل ا٢بديث كدرس، صٌنف التفسػّب ا٤بشػهور،  ٕبران ُب العلـو

ىػػػ، ُٔٓ، ككػػاف ال يلقػػي الػػدرس إال علػػى الطهػػارة، تػػوُب سػػنة كأكضػػح ا٤بشػػكبلت مػػن قػػوؿ النػػيب ملسو هيلع هللا ىلص
 من تصانيفو: التهذيب، كشرح ا٤بختصر. 

 (.ٕٓ/ٕ(، طبقات الشافعية الكربل للسبكي )ُْ/ُّ(، الواُب ابلوفيات )ُّٔ/ِانظر: كفيات األعياف )
 (.َِٖ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُٔٔ/ُ(، منهج الطبلب )ُِٔ/ِانظر: فتح الوىاب ) (ُ)
 (.َُْ/ُْا٢باكم الكبّب ) (ِ)
 (.َِٓ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ِِٖ/َُ(، ركضة الطالبْب )ْْٔ/ُُانظر: العزيز ) (ّ)
 ْٓ/ّأخرجػػػػو أبػػػػػو داكد ُب سػػػػػننو، كتػػػػاب ا١بهػػػػػاد، ابب النهػػػػػي عػػػػػن قتػػػػل مػػػػػن اعتصػػػػػم ابلسػػػػػجود ) (ْ)

و (، كالػػػػػػدارقطِب ُب عللػػػػػػّْٗبػػػػػػرقم  ُّٕ/ّ(، كصػػػػػػحح أبػػػػػػو حػػػػػػاًب الػػػػػػرازم ُب عللػػػػػػو )ِْٓٔبػػػػػػرقم
 ( أنو مرسل.ّّٓٓبرقم  ْْٔ/ُّ)

( كالشػافعي َْٖٕبػرقم  ّٔ/ٖكأخرجو النسائي ُب سننو، كتاب القسامة، ابب القود بغػّب حديػدة )
(، كبلٮبا مرسبلن عػن إ٠باعيػل، عػن قػيس أف رسػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قػاؿ: "إين بػرمء مػن كػل ّٕ/ُٔب األـ )

 مسلم مع مشرؾ". 
( متصبلن عن قيس عػن جريػر قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ ِِٓٔبرقم  َّّ/ِجم الكبّب )كركاه الطرباين ُب ا٤بع

 هللا ملسو هيلع هللا ىلص "إين برمء من كل مسلم مع مشرؾ". 
 (: "كالذم أسنده ثقة عندىم ". ْْٓ/ِقاؿ ابن دقيق العيد ُب اإل٤باـ )

بػػرقم  ِٖ/ٓكجػػل ) : مػػا أخرجػػو النسػػائي، كتػػاب الزكػػاة، مػػن سػػلؿ بوجػػو هللا عػػزوللحػػديث شػػواىد منهػػا
(، كأٞبػػػد ُب ا٤بسػػػند ِّٔٓبػػػرقم ْٖٖ/ِ(، كابػػػن ماجػػػو، كتػػػاب ا٢بػػػدكد، ابب ا٤برتػػػد عػػػن دينػػػو )ِٖٔٓ

= 
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 .(1)وغَته (0)كما جـز بو اؼبتويليقدر على إظهار دينو 
 .(2)ُب ا٥بجرة فتصحيح اإلماـ عدـ الفرؽ فيو نظر : إنو قياس ما مرٌ وقاؿ الزركشي

شرطوا عليو ذلك؛ ألف ٥بم أنو ال ٱبرج عنهم أك  (إف حلفو )كٯبب عليو أف يهرب 
 كإف ،(3)اليمْب ال تبيح لو اإلقامة حيث حرمت ٍب إف حلف مكرىنا كلو ابلطبلؽ دل ٰبنث

ك حٌب ٙبلف قى طلً طبلؽ حنث ٖببلؼ ما لو قالوا: ال ني م كلو قبل اإلحلف ٥بم ترغيبنا ٥ب
كقالوا: ال نَبكك حٌب  رجبلن  كما لو أخذ اللصوصي   ،أنك ال ٚبرج فحلف فلطلقوه دل ٰبنث

 .(4)ٍب أخرب ٗبكاهنم دل ٰبنث؛ ألنو ٲبْب إكراه ،ٙبلف أنك ال ٚبرب ٗبكاننا فحلف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

( "ال يقبل هللا عز كجل من مشرؾ بعػدما أسػلم عمػبلن أك يفػارؽ ا٤بشػركْب إذل ا٤بسػلمْب ". كمػا ِّٕ/ّّ)
(، كالَبمػػػذم ُب ُْٕٓبػػػرقم )( ُْٕ/ٕأخرجػػػو النسػػػائي، كتػػػاب البيعػػػة، ابب البيعػػػة علػػػى فػػػراؽ ا٤بشػػػرؾ )

(، كأٞبػد ُب َُْٔبػرقم  َِٕ/ّسننو، كتاب السّب، ابب ما جاء ُب كراىيػة ا٤بقػاـ بػْب أظهػر ا٤بشػركْب )
(، عػن جريػر قػاؿ: "ابيعػت رسػوؿ هللا ُُْٖٗبػرقم  َِْ/ٗ(، كالبيهقي ُب الكػربل )َُٓ/ُّا٤بسند )

 صح لكل مسلم، كعلى فراؽ ا٤بشرؾ". ملسو هيلع هللا ىلص على إقاـ الصبلة كإيتاء الزكاة كالن
بػػػػػرقم  ِٗ/ٓ(، كُب إركاء الغليػػػػػل )ّٕٗ/ٕكا٢بػػػػػديث صػػػػػححو األلبػػػػػاين ُب صػػػػػحيح سػػػػػنن أيب داكد )

 (.  َُْ/ْ(، كُب صحيح سنن الَبمذم )َُِٕ
الفقيػو الشػافعي النيسػابورم،  : أبػو سػعد عبػد الػرٞبن بػن مػلموف بػن علػي بػن دمحم ا٤بعػركؼ اب٤بتػورلىو (ُ)

ىػ، كاف جامعان بْب العلػم كالػدين كحسػن السػّبة، زكيػان منػاظران، كلػو ْٖٕىػ، كتوُب سنة ِْٔكلد سنة 
يػػد قويػػة ُب األصػػوؿ كالفقػػو، درس ابلنظاميػػة بعػػد الشػػيخ أيب إسػػحاؽ، ٍب عػػزؿ اببػػن الصػػباغ، ٍب أعيػػد 

 كفاتو، من تصانيفو: تتمة اإلابنة. كاستمر إذل حْب 
(، طبقػػػػػات الشػػػػػافعية الكػػػػػربل ُّٗ/ُْ(، سػػػػػّب أعػػػػػبلـ النػػػػػببلء )ُّّ/ّانظػػػػػر: كفيػػػػػات األعيػػػػػاف )

 (.َُٔ/ٓللسبكي )
 (.ُّٕ( شرح ا٢باكم الصغّب للقونوم )ص:ُّٗ/ّ(، إخبلص الناكم )ْٓٗ/ِانظر: الغاية القصول ) (ِ)
 (.ّّٔ/ِالديباج ) (ّ)
   : اإلٍب كالذنب.لغة اغبنث (ْ)

 : الرجوع ُب اليمْب، كمعُب الرجوع ُب اليمْب أف يفعل غّب ما حلف عليو أف يفعل.واصطالحا
(، لسػػػػػػػاف العػػػػػػػػرب َِٖ/ُ(، الصػػػػػػػحاح )ِّٕانظػػػػػػػر: الزاىػػػػػػػر ُب غريػػػػػػػب ألفػػػػػػػػاظ الشػػػػػػػافعي )ص: 

(ِ/ُّٖ.) 
 (.ّٕٔ/ٗاج )(، النجم الوىِّٖ/َُ(، ركضة الطالبْب )ْٓٔ/ُُانظر: العزيز ) (ٓ)
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ا للماؿ إذ ال أماف قتبلن األسّب من قدر عليو  (ويغتاؿ) /أ[ِٖ]ؿ/ ال ) (0)كسبينا كاجدن
منهم فيحـر علينا اغتيا٥بم كإف دل نؤمنهم، ككذا إف أمنهم كإف دل  (أومن)أطلقوه كقد  (إف
 ؛ ألف األماف ال ٱبتص بطرؼ.(1)كما ُب األـمنوه ؤ ي

و جاز لو بعد خركج اؾ كال أماف لنا عليك، كلو تبعو قوـه آمنٌ  قالوا: ما لو (2)واستثٌت ُب األـ
اشَباه من كافر  (ن مبيع)شب ك٫بوه أسّب ىرب كجوابن  (وبعث)، قصدىم كقتلهم ُب الدفع بكل حاؿو 

ك٫بوه  بيعو إلكراهو  (إف فسد)أم: ا٤ببيع  (بو)بعث  (أو)؛ ألف العقد معو كهو مع مسلم (3)ابختياره
  ا.لقرض كبدلو كغّبٮبكا٤ببيع ُب ذلك اك  ،لفساد العقد (4)ا ٤با يوٮبو كبلـ أصلوأك غّبه خبلفن 
نداًب ) :زاده بقولو كبعث إليهم بقيدو  ،(5)ٜبنو إليهم ابعو كردٌ  بداران شيءٍ  لوه ببيعِ ولو وك  
و كىو ٨بتار كفاء ابلشرط ليعتمدكه ُب إطبلؽ األسرل كإ٭با دل ٯبب؛ ثأف يبع (طَ فداًء ُشرِ 

؛ ألنو ال ٲبلكونو ث إليهم فداءن كا٤باؿ ا٤ببعو  ،(8)وغَته (7)قالو الروايينألنو التزاـ بغّب حق 
 .ملخوذ بغّب حقٌو 

 من أنو ال ٯبب عليو الرجوع  إليهم إذا شرطو. (9)كاستغُب بوجوب ا٥برب كإف حلف عما ُب أصلو

                                                 

 (.َِٓ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ّْٕ/ُٗ(، اجملموع )ِّٗ/ّانظر: ا٤بهذب ) (ُ)
 (.ُِٔ/ْاألـ ) (ِ)
 ا٤بصدر السابق. (ّ)
 (.ٔٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )َِٓ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ِْٖ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ْ)
 (.ُْٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٓ)
 (.   ٔٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُّٔ/ٓ(، الغرر البهية )ِْٖ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ٔ)
 (.ِّّ/ُّٕبر ا٤بذىب ) (ٕ)
 (.ٔٓ/ٔمغِب احملتاج ) ،(َِٓ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ّّْ/ُانظر: اإلسعاد ) (ٖ)
 (.ُْٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٗ)
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 تتًت
 ال كفارة كلو ٨بّبة كعليو رٌد ماؿ ا٤بسلم. ، لزموحد زًن يسقط عن الكافر إبسالمو

 ؽ الولد كلمو كيلحق الواطئ بشبهة.كإف أكلد حريبّّ مسلمةن فظفرًن هبم دل ير 
 . ُب دعول اإلسبلـ كذمة أسّب كجد بغّب دار ا٢برب، كفداء األسّب يستحب ويصدؽ بيمينو

ألف لزمو كال رجوع لو عليو ٖببلؼ  يأطلقو كلك عل :ولو قاؿ شخص لكافر بغَت إذنو
 :ِب بكذا أك قاؿ لوقٍ أطلً  :فإف قاؿ ىو ،ما لو كاف إبذنو فإف لو الرجوع عليو كإف دل يشَبطو

 .(0)ك بكذا فقبل لزمو ما التـزافتد نفسى 
إلينا  كابعثٍ  كلو قاؿ: خذٍ  ،قوه دل يلزمو الوفاء بولطٍ أنو لو التـز ٥بم ماالن ليي  (1)وفارؽ ما مرّ 

ا أبف صورة األكذل أف يعاقده على أف بكذا من ا٤باؿ فقاؿ: نعم، دل يلزمو ا٤باؿ كالشراء مطلقن 
، كىنا عاقده على أف يرد ا٤باؿ (2)أفصح عنو الدارمي كما و أك يرد إليو ماالن يطلقو ليعود إلي

 .(3)عيننا، كأبف الثانية ال عقد فيها ُب ا٢بقيقة
كلو انقضت مدة مستلمن  كو.لٍ للمفادم؛ ألنو دل ٱبرج عن مً  د  ما فدي بو رُ  مَ نِ ولو غُ 

من ٧بل ىم صل من ببلدًن بببلدبل؛ ألف ما يتكجب تبليغو ملمنو إف اختص أمانو ببلد كإال ف
 .(0)أمانو فبل ٰبتاج إذل مدة االنتقاؿ من موضع األماف

                                                 

 (.ٗٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )َِٗ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ِٓٗ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ُ)
 (.َُْانظر: )ص:  (ِ)
 (.ٗٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )َِٗ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ّ)

ػػػػد بػػػن عمػػػػر بػػػػن ميمػػػػوف الػػػػدارميوالػػػػدارمي ىػػػػو ػػػد بػػػػن عبػػػػد الواحػػػػد بػػػػن ٧بمَّ البغػػػػدادم، شػػػػيخ  : ٧بمَّ
كىػػو   –ىػػػ، مػػن مصػػنفاتو: االسػػتذكار  ْْٖىػػػ، تػػوُب سػػنة ّٖٓالشػػافعية، اإلمػػاـ العبلمػػة، كلػػد سػػنة 

 ، ككتاب ُب أحكاـ ا٤بتحّبة، ككتاب ٝبع ا١بوامع كمودع البدائع. -كتاب نفيس
(، ُِٖ/ُ(، طبقات الفقهػاء الشػافعية البػن الصػبلح )ُِٖانظر: طبقات الفقهاء للشّبازم )ص: 

 (.ُِٖ/ ْطبقات الشافعية الكربل للسبكي )
 (.ٗٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )َِٗ/ْ/ب(، أسُب ا٤بطالب )ُّٔاإلرشاد للجوجرم )ؿ/ انظر: شرح  (ْ)
 انظر: ا٤بصادر السابقة. (ُ)
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 (0)فصم يف عقد اجلزيت
 ، ملخوذ من اجملازاة؛ ألف ا٤باؿ ملخوذ جزاءن وعلى اؼباؿ اؼبلتـز بو ،وىي تطلق على العقد

 .(1)دارًن، كالذب عنهم لكفنا عنهم مع سكُب
 .(2)للسكُب فقط : جزاءن وقيل
 .(3): لَبؾ القتاؿ فقطيلوق
 .(4): للعصمة فقطوقيل
 .(5)ابلفاء فرلن ك : من ا١بزاء ٗبعُب القضاء ٝبعها جزلن كفرية وقيل

، (7)؛ ألف التلمْب إف تعلق أصالة ٗبحصور فهو األماف كقد مرثالثة نوالعقود اؼبفيدة لألم
 كٮبا ٨بتصاف ابإلماـ أك ًنئبو. أك ال إذل غاية فهو ا١بزية (8)أك بغّبه إذل غاية فهو ا٥بدنة اآلتية

كبقورل: "أصالة" اندفع ما أكرد أف قضية ذلك أف أتمْب اإلماـ غّب ٧بصور ال يسمى 
  كأف ا١بزية ال تصح ُب ٧بصورين، كليس كذلك.أماًنن 

 .(01)ژگ  گ  گ ژ قولو تعاذل:  (9)واألصل فيها قبل اإلصباع
                                                 

 : ىي خراج األرض كما يؤخذ من الذمي. اعبزية (ُ)
 (.َُِٕ(، القاموس احمليط )ص: ََُ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُْٔ/ُْ) لساف العربانظر: 

 (.ٖٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ٖٔٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ُِٖ/ِاب )انظر: فتح الوى (ِ)
 (.ٕٗ/ٕ(، الوسيط )ٕ/ُٖكىو األصح من التعاريف، كبو جـز الغزارل كا١بويِب. انظر: هناية ا٤بطلب ) 
 (.ّّٖ/ّ(، األنوار ألعماؿ األبرار )ُِْٗ/ٓ(، العباب احمليط )ِٗٗ/ْانظر: بداية احملتاج ) (ّ)
 (.َّٗ/ُ(، غاية البياف )َُْٕ/ْ(، عجالة احملتاج )ّ/ُٕالنبيو ) انظر: كفاية (ْ)
 (.ّٖٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ٕ/ُٖ(، هناية ا٤بطلب )َِّ/ُانظر: فتح القريب ) (ٓ)
 (.ٖٔٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ََُ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ّٖٔ/ُٗانظر: اجملموع ) (ٔ)
 (.ُٖانظر: )ص:  (ٕ)
 (.ُٕٓانظر: )ص:  (ٖ)
(، أسػػػػػُب ا٤بطالػػػػػب ّّٓ/ُ(، اإلقنػػػػػاع ُب مسػػػػػائل اإلٝبػػػػػاع )ِٔنظػػػػػر: اإلٝبػػػػػاع البػػػػػن ا٤بنػػػػػذر )ص: ا (ٗ)

(ْ/َُِ.) 
 (.ِٗسورة التوبة، اآلية: ) (َُ)
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 .(2). ركاه البخارم(1) ىجر (0)أخذه ملسو هيلع هللا ىلص ؽبا من ؾبوسو 
 .(3)ركاه أبو داكد .ومن أىل قبراف
 .(7)"إنو منقطع"، كقاؿ: (5). ركاه البيهقي(4)ةيلأومن أىل 

 .(8)ُب أخذىا معونة لنا كإىانة ٥بم، كرٗبا ٰبملهم ذلك على اإلسبلـ أف واؼبعٌت ُب ذلك
 عاقد، كصيغة إٯباب كقبوؿ، كمعقود لو، كعليو، ك٧بل قابل للتقرير.: وأركاهنا طبسة

 وئباألوؿ: العاقد، وىو اإلماـ أو ان (9)الركن

                                                 

 كالنور أزرل، كالظلمة ٧بدثة. : ىم عبدة النار كيقولوف: إف للعادل إ٥بْب: النور كالظلمة،اجملوس (ُ)
 (.ّٖ/ِ(، ا٤بلل كالنحل )ِٗٔ(، الفرؽ بْب الفرؽ )ص: ُٕٔر )ص: انظر: رسالة إذل أىل الثغ

: بفػتح أكلػو كاثنيػو، كىػي قاعػدة البحػرين، قػاؿ دمحم شػراب: "كليسػت مػن البحػرين ا٤بعركفػة االف َىَجر (ِ)
سياسػػيا، ُب داخػػل ا٣بلػػيج العػػريب، كلكػػن البحػػرين كانػػت تطلػػق علػػى ا٤بنطقػػة الشػػرقية مػػن السػػعودية 

(، معجػػػػػػػم مػػػػػػػا اسػػػػػػػتعجم ّْٖ/ُكقاعػػػػػػػدهتا ىجػػػػػػػر.. كىػػػػػػػي اإلحسػػػػػػػاء". انظػػػػػػػر: معجػػػػػػػم البلػػػػػػػداف )
 (.ِّٗ(، ا٤بعادل األثّبة )ص: ُّْٔ/ْ)

 (.ُّٔٓبرقم ٔٗ/ْأخرجو البخارم، كتاب ا١بزية، ابب ا١بزية كا٤بوادعة مع أىل ا٢برب ) (ّ)
 ُٕٔ/ّذ ا١بزيػػػػػػػػة، )أخرجػػػػػػػػو أبػػػػػػػػو داكد ُب سػػػػػػػػننو، كتػػػػػػػػاب ا٣بػػػػػػػػراج كاإلمػػػػػػػػارة كالفػػػػػػػػئ، ابب ُب أخػػػػػػػػ (ْ)

 (.ْْْ/ِ(، كضٌعف إسناده األلباين ُب ضعيف سنن أيب داكد )َُّْبرقم
: بفتح ا٥بمزة، كإسػكاف اليػاء ا٤بثنػاة ٙبػت كفػتح الػبلـ، بلػدة معركفػة ُب طػرؼ الشػاـ علػى سػاحل أيْػَلة (ٓ)

ة، علػػى رأس خلػػيج يضػػاؼ إليهػػا مينػػاء ا٤بملكػػة األردنيػػة ا٥بامشيػػ« العقبػػة»البحػػر، كتعػػرؼ اليػػـو ابسػػم 
 ، كىي عامرة كثّبة التجارة. «خليج العقبة»

   (.ّٓ(، معجم ا٤بعادل ا١بغرافية )ص: ِِٗ/ُ(، معجم البلداف )ُِٔ/ُانظر: معجم ما استعجم )
 (.  ُٖٕٖٔبرقم  ِّٖ/ٗأخرجو البيهقي ُب السنن الكربل ) (ٔ)
(، ّٓ/ُاده علػػى أم كجػػو كػػاف انقطاعػػو. انظػػر: التقريػػب كالتيسػػّب ): ىػػو مػػا دل يتصػػل إسػػناؼبنقطػػع (ٕ)

 (.  ِّٓ/ُ(، تدريب الراكم )َٖ/ُالتقييد كاإليضاح )
 (.ٖٔٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )َٖٓ/ُ(، كفاية األخيار )ّٖٔ/ٗانظر: النجم الوىاج ) (ٖ)
 .ابلضم: ا١بانب األقول من كل شيء ،الركن (ٗ)
 (.َُٗ/ّٓ(، اتج العركس )ُٖٓ/ُّ، لساف العرب )(ّْٓ/ٓانظر: كتاب العْب ) 



 

 

 
 

018 

 اإليداد شزح اإلرشاد البٍ حجز اذليتًي

 :الركن الثاين: اإلجياب الصادر منو
 (عقد اعبزية)فحينئذ  (0)كقبوؿ ذلك اإلٯباب كما سيلٌب وىو ما يؤدي منو معٌت التقرير 
أقررتكم أك أقركم أك أذنت لكم ُب اإلقامة  :فيها بنحو (انئبو)تقرير  (تقرير اإلماـ أو)ىو 

فإف كعليو اإلجابة إف طلبوىا كأمن مكرىم كإف دل ير فيها مصلحة  ،(1)الذمةأك عقدت لكم 
؛ ألهنا من األمور الكلية فيحتاج إذل نظر كاجتهاد فيما عقدىا غّبه من اآلحاد دل يصح
 اكال يلزمهم شيء للزمن الذم أقامو  نى ا٤بلمى  كلكن يبلغوف ،(2)يتعلق هبا من الصبلح كالفساد

 (3)غوه، كالبد أف يذكر ٥بم ُب العقد التزاـ ا١بزية مع االنقياد كما أيٌبكإف طاؿ؛ ألف العقد لى 
فيجب ذكرٮبا كاألجرة ُب اإلجارة، كمن ٍب اشَبط  /ب[ِٖ]ؿ/ ا كالعوض عن التقريرمألهن

 تقديرىا.
 :الركن الثالث: اؼبعقود لو

كأعمى  (7)اا كراىبن كأجّبن  (5)انن مً كزى  (4)كلو شيخا ٮًبِّا (ر ذكرحُ )البلـ للتقوية  (ؼبكّلف)قد كإ٭با تع
 .(8)ا غّب مكتسب كلو من أىل خيرب؛ ألهنا كلجرة الدار، كألهنا تؤخذ ٢بقن الدـكفقّبن 

                                                 

 (.ُِّانظر: )ص:  (ُ)
 (.  َِّ(، فتح القريب )ص: ُٓ/ُٕ(، كفاية النبيو )ِٕٗ/َُركضة الطالبْب ) (ِ)
 (.ُٕٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ِّٖ/ْ(، إعانة الطالبْب )َُِ/ْأسُب ا٤بطالب ) انظر: (ّ)
 (.ُِّانظر: )ص:  (ْ)
 ، ابلكسر: الشيخ الكبّب البارل، كٝبعو أٮباـ.اؽِبم (ٓ)
 (.ّْْ(، التوقيف على مهمات التعاريف )ص: ُْٔ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُِٔ/ُِانظر: لساف العرب ) 
: زمن الرجل يزمن زمانة، كىو عدـ بعض أعضائو أك تعطيل قواه. كأزمن الشيء، إذا أتػى عليػو الزمن (ٔ)

 الزماف، فهو مزمن.
 (.ُّٓ/ّٓ(، اتج العركس )ُٗٗ/ُّ(، لساف العرب )ِٖٖ/ِ: ٝبهرة اللغة )انظر 
اسم فاعل من رىب، إذا خاؼ. كىو ٨بػتص ابلنصػارل كػانوا يَبىبػوف ابلتخلػي مػن أشػغاؿ  :الراىب (ٕ)

ذَّىىا، كالزىد فيها، كالعزلة عن أىلها، كتعمد مشاقها.   الدنيا، كترؾ مىبلى
 (.   ُِْ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ّْٕ/ُلساف العرب ) (،َُْ/ُالصحاح )انظر: 

 (.ٓٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )َٕٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ُِّ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٖ)
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فال  ،(1)كذبه ال أصل لو كتب ألىل خيرب كتاابن إبسقاطها عنهم  (0)ودعوى أف عليًّا
كلو  ،(3)كإف انقطع فسيلٌب ،(2)فإف طرأ فكا٤بوت اآلٌب ى صيب وؾبنوف أطبق جنونوجزية عل
 (8)ًضاومبع   (7)ولو مكاتًبا (5)وال على رقيق ،(4) حالة األسر كما أيٌبرب قطع ا١بنوف اعتي تأسر 

من بذ٥با  (9)فإف بلغ أك عتق كامتنع ،وفه قي ٧بهم كىؤالء دمي  ،الدـ نألهنا ٢بق ؛نثىوامرأٍة وخُ 
بلغ ملمنو كإف بذ٥با دل يكف عقد أب كسيد كإف كاف كل قد أدخلو ُب العقد إذا كمل 

المرأة كخنثى  الذمةكتعقد  ،(00)كما أيٌب  السفيو غّب (01)كيساـكفتعقد لو عقد مستلنف، 

                                                 

، ابػن عػم   رسػوؿ : علي بن أيب طالب بن عبد ا٤بطلب بن ىاشم بن عبػد منػاؼ القرشػي ا٥بػامشيىو (ُ)
ىػػػ، أكؿ النػػاس إسػػبلما مػػن الصػػبياف ُب قػػوؿ كثػػّب مػػن أىػػل َْهللا ملسو هيلع هللا ىلص، يكػػُب أاب ا٢بسػػن، تػػوُب سػػنة 

العلم، كلد قبل البعثة بعشر سنْب على الصػحيح، قػاؿ لػو رسػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أنػت مػِب ٗبنزلػة ىػاركف مػن 
 أنو ال نيب بعدم.  موسى، إال

 (.ْْٔ/ْ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ٕٖ/ْ(، أسد الغابة )َُٖٗ/ّانظر: االستيعاب )
األسػرار ا٤برفوعػة ُب األخبػار ا٤بوضػوعة  (،ُٗ/ُأحكػاـ أىػل الذمػة )(، َُِ/ُانظػر: ا٤بنػار ا٤بنيػف ) (ِ)

 (.ْٓٔ)ص: 
 (.ُِْانظر: )ص:  (ّ)
 (.ُِّانظر: )ص:  (ْ)
 (.ُِّانظر: )ص:  (ٓ)
 .كيطلق الرقيق على الذكر كاألنثى كٝبعو أرقاء، ؽ ابلكسر العبوديةالرً : الرقيق (ٔ)
 (.ِّٓ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُِْ/َُانظر: لساف العرب ) 
 (.ُُٕص: سيلٌب تعريف ا٤بؤلف لو ُب اببو ) (ٕ)
   : ىو العبد الذم اعتق بعضو كبقي بعضو االخر رقيقا.اؼببعض (ٖ)
 (.ُٖ/ِ(، جواىر العقود )ُِٓٗ(، القاموس احمليط )ص: ّٖٔ/ُْانظر: لساف العرب ) 
 قولو: "امتنع" تكرر ُب ا٤بخطوط. (ٗ)
: اجملاذبػة بػْب البػائع كا٤بشػَبم علػى السػلعة كفصػل ٜبنهػا. انظػر: النهايػة ُب غريػب ا٢بػديث اؼبساومة (َُ)

 (.  ِٕٗ/ُا٤بصباح ا٤بنّب )(، َُّ/ُِ(، لساف العرب )ِْٓ/ِ)
 (.ُِٓانظر: )ص:  (ُُ)
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كيشَبط التزاـ ، كإف رغبا ُب بذ٥با كانت ىبة ال تلـز إال ابلقبض ،ا ٥با ببل بذؿ جزيةطلبن 
  .(0)األحكاـ
فبذلوىا عن نسائهم فقط دل يصح الصلح فإف دل يكن فيها غّبىن  و حاصران أىل قلعةول

فيشَبط عليهن التزاـ  ،تعقد ٥بن الحتياجهن لصوف أنفسهن عن الرؽ :(1)حجِ ففي قوؿ رُ 
 .فإف بذلنها مع علمهن أهنا ال تلزمهن فهبة كما مر ،األحكاـ كال يسَبققن كال تلزمهن جزية

فإف   ،كالقوالف متفقاف على أهنا ال تقبل منهن كال تؤخذ أخذ التزاـ ،(2)ٍْب ييٍسبػى  :وُب قوؿ
 ،ٗبا إذا كٌن من أىلو (4)كإمامو  (3)الغزارل وكخص ،كاف معهن رجل كبذ٥با عصمهن

 .(5)واستحسنو الشيخاف
ٗبا ُب نفس  طالبناه ٔبزية ا٤بدة ا٤باضية عمبلن  ولو ابف اػبنثى الذي عقدت لو اعبزية ذكًرا

ا لعدـ عقدىا اللتزامو أحكامنا لقبولو العقد ٖببلؼ من مكث ُب دارًن مدة مستخفين  ؛راألم
 .(7)لو فلم يكن ملتزما لشيء كإف استخفى ا٣بنثى مثلو كاف مثلو

التمسك  :أم (كتاابً )كإف دل تقم بينة  (ادعى)إف  (8)ٗبا مر وإمنا تقعد للمتصف
اكد، كصحف إبراىيم إلطبلؽ اآلية كاإل٪بيل كزبور د راةابئو بكتاب كالتو ا آلتبعن 

 سنوا هبم سنة أىل"، كقاؿ: (01)ألنو ملسو هيلع هللا ىلص أخذىا منهم كما مرٌ  ؛(كاجملوس) (9)السابقة

                                                 

 (.ْٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّْٗ/ٗ(، النجم الوىاج )َِّ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ُ)
 (.ُِِ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ِْ/ُٕ(، كفاية النبيو )َِّ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ِ)
 (.  ُِِ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ّْٖ/ُُلكبّب )(، ا٢باكم أُٖ/ْانظر: األـ ) (ّ)
 (.ٓٔ/ٕالوسيط ) (ْ)
 (.  ِٓ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ٓ)

 (.َّّ/َُ(، ركضة الطالبْب )ّْٖ/ُُانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ٖٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ْٔ/ٔ( ، مغِب احملتاج )ُِِ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)
 (.َُٖانظر: )ص:  (ٖ)
  (.ِٗالتوبة )  ژگ  گ  گ  ژ: قولو تعاذل كىي (ٗ)
 (.َُٕانظر: )ص:  (َُ)
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أنو كاف ٥بم كتاب فرفع فيكوف الكاؼ  (1)كاألظهر ،، كألف ٥بم شبهة كتاب(0)"الكتاب
كإ٭با حرمت ذابئح غّب اليهود كالنصارل  ،ف كالتنظّب ابعتبار اآلفللتمثيل ابعتبار ما كا

، أما غّب ا٤بذكورين ٩بن ال كتاب (2)ابالحتياط فيهما كمناكحتهم كحل عقد ا١بزية ٥بم عمبلن 
 كا٤ببلئكة كالشمس فبل تعقد ٥بم ا١بزية. (3)لو كال شبهة كتاب كعبدة األكاثف

 .(8)واؼبعطلة (7)الطبائع ابوأصح (5)الفالسفة (4)مرييوأغبق هبم الص
                                                 

(، كابػػػػػػػػػػػػػن أيب شػػػػػػػػػػػػػيبة ُب ٖٔ/ٔ(، كعبػػػػػػػػػػػػػدالرزاؽ ُب ا٤بصػػػػػػػػػػػػػنف )ّٓٗ/ِأخرجػػػػػػػػػػػػػو مالػػػػػػػػػػػػػك ُب ا٤بوطػػػػػػػػػػػػػل ) (ُ)
 (.ُْٖٓٔبرقم  ُّٗ/ٗ(، كالبيهقي ُب السنن الكربل )ِْٔ/ّ(، كالبزار ُب ا٤بسند )ّْٓ/ِا٤بصنف)

، (ٖٖ/ٓغليػػػل )األلبػػػاين ُب إركاء الك  (،ّٕٓ/ّابػػػن حجػػػر ُب التلخػػػيص ا٢ببػػػّب ) كا٢بػػػديث ضػػػعيف؛ ضػػػعفو 
 ".ه"كإٝباع أكثر ا٤بسلمْب عليو يؤكدكنقل ابن حجر بعد تضعيفو للحديث قوؿ البيهقي: 

 (.َِٓ/ُِ(، البياف )ُِٓ/ٓ(، الوسيط )َّٔ/ّ: ليس ٥بم كتاب. انظر: ا٤بهذب )وقيل (ِ)
 (.ّٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِّ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )َّْ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ّ)
ينحت كيعبػد، كالصػنم  ٝبع الوثن كالوثن: ما كاف لو جثة، من خشب، أك حجر، أك فضة، :األواثف (ْ)

 الصورة ببل جثة. كقيل: الوثن كالصنم ٗبعُب. 
 (.  ْٕٔ/ِا٤بصباح ا٤بنّب ) (،ّْٗ/ُِلساف العرب )(، ُّٔانظر: ٙبرير ألفاظ التنبيو )ص: 

   (.ّّْ/ُانظر: اإلسعاد ) (ٓ)
نسػػبة إذل الصػػمّب،  : القاضػػي أبػػو القاسػػم عبػػد الواحػػد بػػن ا٢بسػػْب بػػن دمحم الصػػيمرمىػػو والصػػيمري

قػػاؿ أبػػو إسػػحاؽ:  ىػػػ، كىػػو مػػن أئمػػة الشػػافعية أخػػذ عنػػو ٝباعػػة مػػنهم ا٤بػػاكردم،ّٖٔتػػوُب بعػػد سػػنة 
"ارٙبػػػل النػػػاس إليػػػو مػػػن الػػػببلد ككػػػاف حافظنػػػا للمػػػذىب، حسػػػن التصػػػانيف"، مػػػن تصػػػانيفو: اإليضػػػاح 

(، طبقػػػػات الشػػػػافعية ِٓٔ/ِانظػػػػر: هتػػػػذيب األ٠بػػػػاء كاللغػػػػات )اإلرشػػػػاد.  كالكفايػػػػة كشػػػػرحها ك٠بػػػػاه
 (.ُْٖ/ُ(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )ّّٗ/ّالكربل للسبكي )

ىػػػػم الػػػػذين نظػػػػركا ُب طبػػػػائع األشػػػػياء بفكػػػػرىم ٤بعرفػػػػة عللهػػػػا ا٣بفيػػػػة كراء ظواىرىػػػػا. كمػػػػن  :الفالسػػػػفة (ٔ)
 من الرباٮبة، ال يقولوف ابلنبوات أصبلن.  الفبلسفة: حكماء ا٥بند
 (.ُّ(، مبادئ الفلسفة )ص: ُُٖ/ِانظر: ا٤بلل كالنحل )

: قػػػـو مػػػن الفبلسػػػفة يقولػػػوف إف الطبػػػائع األربػػػع قدٲبػػػة، كىػػػي األرض كا٤بػػػاء كالنػػػار الطبػػػائع أصػػػحاب (ٕ)
 (.َُٓ/ُقدٲبة. انظر: التبصّب ُب الدين )كا٥بواء كزاد قـو فقالوا: كاألفبلؾ كالكواكب أيضان 

 : تطلق على كل من نفى عن هللا صفو كصف هبا نفسو ُب كتابو أك كصفو هبا نبيو دمحماؼبعطلة (ٖ)
= 
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أكؿ آابئو دخوال ُب ذلك  :أم (إف مل يعلم دخوؿ جده)٤بن ادعى كتاابن  وإمنا تعقد
فتعقد ألكالد من هتٌود أك تنٌصر قبل نسخ دينو أك  ،لو كلو لشريعة عيسى (بعد نسخ)الدين 

فيو بعد النسخ أك ك٤بن شك ُب دخو٥بم  ،كإف دل ٯبتنبوا ا٤ببدؿ منو ،معو كلو بعد التبديل فيو
بدؿ فبل ينحط كألهنم كإف بٌدلوا فمعلـو أنو بقي فيو ما دل يي  ،قبلو كنصارل تغليبنا ٢بقن الدـ

التمسك بو عن شبهة كتاب اجملوس ٖببلؼ أكالد من هتٌود أك تنٌصر بعد النسخ بشريعة نبينا 
 .(0)عيسى كآابئهم؛ ألهنم ٛبسكوا بدين بطل كسقطت فضيلتو ةأك هتود بعد بعث

دل تكفرىم اليهود كالنصارل كدل ٱبالفوىم ُب أصوؿ دينهم  (2)وسامرة (1)ةبئوإمنا تعقد لصا
إبقراره أك بعلم  (ف كذبواب)ٍب  (3)عقدت ٤بن ادعى ٛبسكا ٗبا مر (فإف)أك أشكل أمرىم 

أك شهد عدالف كلو منهم أبف أسلم منهم  (5)دوف عبارة أصلو (4)كما أفادتو عبارتوالقاضي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 .  ملسو هيلع هللا ىلص 
 (.ٔٓ/ُ(، مدراج السالكْب )ُْْ/ُانظر: شرح العقيدة الطحاكية للرباؾ )

 (.ّٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِّ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٖ/ٖ)انظر: النجم الوىاج  (ُ)
 : ىم طائفة من الكفار يقاؿ إهنا تعبد الكواكب، كيدعوف أهنم على دين صائب بن شيث.الصائبة (ِ)

(، ا٤بوسػػػػػوعة ا٤بيسػػػػػرة ِٗٗ(، ٨بتصػػػػػر التحفػػػػػة اإلثػػػػػِب عشػػػػػرية )ص: ِّّ/ُانظػػػػػر: ا٤بصػػػػػباح ا٤بنػػػػػّب )
(ِ/ُْٕ  .) 

: ىم طائفة من اليهود يتقشفوف ُب الطهارة أكثر من تقشف سائر اليهود، أثبتوا نبوة موسػى، لسامرةا (ّ)
ا، كقػالوا:  كىاركف، كيوشع بػن نػوف علػيهم السػبلـ، كأنكػركا نبػوة مػن بعػدىم مػن األنبيػاء إال نبيِّػا كاحػدن

مػػػػا بػػػْب يديػػػػو مػػػن التػػػػوراة، كٰبكػػػػم  التػػػوراة مػػػػا بشػػػرت إال بنػػػػيب كاحػػػػد أيٌب مػػػن بعػػػػد موسػػػى، يصػػػػدؽ
ٕبكمها، كال ٱبالفها ألبتو. كظهر ُب السامرة رجل يقاؿ لو: األلفاف، ادعى النبػوة كزعػم أنػو ىػو الػذم 
بشػػر بػػو موسػػى عليػػو السػػبلـ، كأنػػو ىػػو الكوكػػب الػػدرم الػػذم كرد ُب التػػوراة أنػػو يضػػيء ضػػوء القمػػر. 

(، ا٤بوسػػػػوعة ا٤بيسػػػػرة ّٕٓ/ِاة كاإل٪بيػػػػل )(، ٚبجيػػػػل مػػػػن حػػػػرؼ التػػػػور ِّ/ِانظػػػػر: ا٤بلػػػػل كالنحػػػػل )
(ُ/ََٓ.) 

 (.َُُانظر: )ص:  (ْ)
 (.ِِٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ٓ)
 (.ُٓٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٔ)
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كإف دل يشرط  ،جاز اغتيالو :أم (اغتيل) (1)أك كثِب (0)ا أنو زنديقمظهرت عدالتهاثناف ك 
 . (4)عن النص (3)وغَته (2)كما نقلو األذرعيكذبو   فى عليو قتالو إف ابى 
غتاؿ بل كتايٌب عقدت لو ا١بزية فبل يي   (ف توثنإال ) ،نو الظاىر لتدليسو عليناإ :(5)وقاؿ اإلماـ

ٍب أطفالو من  ،ر؛ ألنو يثبت لو علقة كونو كتابيِّا فبل يزكؿ ٗبا حدث منوقى يػي يبلغ ا٤بلمن كإف كاف ال 
 .(7)ا لثبوت علقة التنصر ألبيهمفتعقد ا١بزية ٤بن بلغ منهم نظرن  ،أك كثنية نصارل ،نصرانية

لق؛ طٍ أبف يذكر التلبيد فيو أك يي  (بال توقيت)حيث كاف  بتقرير اإلماـ أو انئبو وإمنا يعتدّ 
؛ (9)عقدىا مؤقتة /أ[ّٖ]ؿ/ فبل يصح ،(8)ؽ يقتضي التلبيد كما اقتضاه كبلمهمألف اإلطبل

 ا فكذا بدلو فلم يصح التلقيت.ألهنا كالبدؿ عن اإلسبلـ كىو ال يصح مؤقتن 
لو قاؿ اإلماـ أك  (كما)ة ا٤بعقود لو ا ٗبشيئى كيصح معلقن  ،، يصح إذا كاف ٗبقتضى العقدنعم 

فليس فيو إال التصريح ٗبقتضى  ،؛ ألف لو نبذ العقد مٌب شاء(شئتَ )ًنئبو للمعقود لو: أقررتك ما 
 .(01)العقد

                                                 

ابلكسر: من الثنوية أك القائل ابلنور كالظلمة أك من ال يؤمن ابآلخػرة كابلربوبيػة أك مػن يػبطن  الزِنديق (ُ)
 . يظهر اإلٲبافالكفر ك 

 (.ََّ(، شرح الطحاكية )ص: ّٓ/ُ(، مصرع التصوؼ )ٖٓانظر: الرد على ا١بهمية كالزًندقة )ص: 
  .عابد الوثن كىو الصنم الوثٍت (ِ)

(، معجػم لغػة ُٕٔٓ/ِ(، كشػاؼ اصػطبلحات الفنػوف )ْْْانظر: ا٤بطلع علػى ألفػاظ ا٤بقنػع )ص:
 (.  ْٖٗ: الفقهاء )ص

 (.ْٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِّ/ْانظر أسُب ا٤بطالب ) (ّ)
 (.ُٓ/ُٕ(، كفاية النبيو )َّٔ/َُ(، ركضة الطالبْب )ُٔ/ٕانظر: الوسيط ) (ْ)
 (.ُْٖ/ْاألـ ) (ٓ)
 (.ُْ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ٔ)
 (.ٖٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ْٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِّ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)
 (.ُٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )َُِ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٔ/ٖانظر: هناية احملتاج ) (ٖ)
 (.ُٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُّٖ/ٓ(، الغرر البهية )َِّانظر: فتح القريب اجمليب للغزم )ص:  (ٗ)
 (.َُِ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ِٕٗ/َُ(، ركضة الطالبْب )ٕٓ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (َُ)
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ا ا إذل مرج عقدىا عن موضوعو من كونو مؤقتن ؛ ألنو ٱبي وإمنا مل تصح اؽبدنة هبذا اللفظ
أك  ،أك ما شاء هللا تعاذل ،ٗبشيئة غّبه كلقررتك ما تشاء (ال) (0)ٰبتمل أتبيده ا٤بناُب ٤بقتضاه

 ؛ ألف ذلك خبلؼ مقتضى العقد.أقرؾ هللا أك ما (دٌ زيْ )
فإ٭با جرل ُب ا٤بهادنة حْب كادع يهود خيرب ال ُب  (1)"أُِقركم ما َأقركم هللا"أما قولو ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(2)الذمةعقد 
عند هللا ابلوحي ٖببلؼ ؛ ألنو ملسو هيلع هللا ىلص يعلم ما من األئمة مل يصح ذلك ولو قاؿ غَته

 .(3)غّبه
 

 الركن الرابع: اؼبكاف القابل للتقرير فيو
 من سائر الببلد، كأما (ُب غَت اغبجاز)فبل يقرر اإلماـ أك ًنئبو من مر اب١بزية إال 

ينسب كجدة كينبع كخيرب كما  (5)راىا كالطائف ككجكقي  (4)مكة كا٤بدينة كاليمامة :٢بجاز كىوا
                                                 

 (.ُِٖ/ِ(، فتح الوىاب )ِٕٗ/َُ(، ركضة الطالبْب )ٖٓ/ٕط )انظر: الوسي (ُ)
بػػػػرقم  ُِٗ/ّأخرجػػػػو البخػػػػارم كتػػػػاب الشػػػػركط، ابب إذا اشػػػػَبط ُب ا٤بزارعػػػػة إذا شػػػػئت أخرجتػػػػك ) (ِ)

 ( كفيو "نيقركم" بدؿ "أيقركم".َِّٕ
 (.ُٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )َُِ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ُٕ/ُٕانظر: كفاية النبيو ) (ّ)
 (.ٖٔ/ٖ(، هناية احملتاج )ُٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُّٖ/ٓالغرر البهية ) انظر: (ْ)
قرية من قرل ٪بد قاعدهتا حجر، كقيل: ا٣بضػرمة، أكثػر أىػل بنػو حنيفػة كعائػذ كعػامر كبػِب  :اليمامة (ٓ)

 ٛبيم كغّبىم. ٠بيت ابسم جارية زرقاء كانت تبصر الركب من مسّبة ثبلث أايـ. 
(، أاثر الػػػببلد كأخبػػػار العبػػػاد ُٖٗ/ّ(، هتػػػذيب األ٠بػػػاء كاللغػػػات )ِْْ/ٓعجػػػم البلػػػداف )انظػػػر: م
 (.ُّّ)ص: 

: ىو كادم الطائف الرئيس، يسيل من شعاؼ السػراة جنػوب غػريب الطػائف، فيقاسػم أكديػة ضػيم وج (ٔ)
لشرؽ، كقػد عمػر اليػـو كدفاؽ كملكاف ا٤باء، ٍب يتجو شرقا حٌب ٲبر ُب طرؼ الطائف من ا١بنوب ٍب ا

 جانباه أبحياء من الطائف. 
 (.ُّّ(، معجم ا٤بعادل ا١بغرافية )ص: ُّٔ/ٓ(، معجم البلداف )ُّٗٔ/ْانظر: معجم ما استعجم )
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 (1)كما أفادتو عبارتو (0)و ا٤بمتدة فيول كما بْب ذلك، ككذا جبالو كطرقي ر إذل كل منها من قي 
فال جيوز عقدىا على كإف كانت عبارة أصلو أنسب اب٤بقصود على ما قيل،  ،(2)دوف أصلو
عن أيب عبيدة بن  (3)ك٣برب البيهقي ،؛ المتناع إقامة الكافر كلو ذميِّا فيو لشرفواإلقامة فيو

 ."أخرجوا اليهود من اغبجاز" :لَّم بو رسوؿي هللا عليو الصبلة كالسبلـآخر ما تك: (4)ا١براح
  .(5)"أخرجوا اؼبشركُت من جزيرة العرب": وػبرب الصحيحُت

 رىم فيما عداه من اليمنعمر أجبلىم منو كأقعليو؛ ألف  ىيا٢بجاز ا٤بشتملة  واؼبراد منها
 وظبي ،(8)ا٤بشركط عليهم تركو (7)كأمر إبخراجهم من ٪براف لنقضهم العهد أبكلهم الراب ،راف٪بك 

                                                 

 (.َٖ/ّ(، هتذيب األ٠باء كاللغات )ُِٖ/ِ(، معجم البلداف )ْٖ/ُانظر: صفة جزيرة العرب ) (ُ)
 (.ِِٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ِ)
 (.ُٔٔا٢باكم الصغّب )ص: انظر:  (ّ)
(. كقػػػاؿ األلبػػػاين ُب سلسػػػلة األحاديػػػث ُْٕٖٗبػػػرقم  ّْٗ/ٗأخرجػػػو البيهقػػػي ُب السػػػنن الكػػػربل ) (ْ)

 (: "حسن أك صحيح".ُِْ/ّالصحيحة )

 : عػػامر بػػن عبػػد هللا بػػن ا١بػػراح بػػن ىػػبلؿ بػػن أىيػػب بػػن ا٢بػػارث بػػن فهػػر بػػن مالػػك القرشػػيىػػو (ٓ)
الفهرم هنع هللا يضر، كىو أحد العشرة ا٤ببشػرين اب١بنػة، كىػو الػذم انتػزع مػن كجػو رسػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حلقػٍب 

  سنة. ٖٓالدرع يـو أحد فسقطت ثنيتاه، توُب ُب طاعوف عمواس ككاف عمرة 
 (.ْٕٓ/ّ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ُِٓ/ّأسد الغابة )(، ِٕٗ/ِانظر: االستيعاب )

 ٗٗ/ْأخرجػػػػػػو البخػػػػػػارم ُب صػػػػػػحيحو، كتػػػػػػاب ا١بزيػػػػػػة، ابب إخػػػػػػراج اليهػػػػػػود مػػػػػػن جزيػػػػػػرة العػػػػػػرب ) (ٔ)
(، كمسػلم ُب صػحيحو، كتػػاب الوصػية، ابب تػرؾ الوصػػية ٤بػن لػيس لػػو شػيء يوصػي فيػػو، ُّٖٔبػرقم
 (.ُّٕٔبرقم ُِٕٓ/ّ)

 لزايدة، كُب الشرع: ىو فضل خاؿ عن عوض شرط ألحد العاقدين.الراب: ىو ُب اللغة ا (ٕ)
 (.َُٗ(، التعريفات للجرجاين )ص: ُِٕ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )َّْ/ُْانظر: لساف العرب ) 
 (.ِْٗ/ُٗ(، اجملموع )ُِٗ/ُِ(، البياف )ُّٗ/ّانظر: ا٤بهذب ) (ٖ)
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ة رَّ رار ا٣بمس ٝبع حى أك ألنو احتجز اب٢بً  ،(1)كهتامة (0)د؛ ألنو حجز بْب ٪بىٍ احجازً  ذلك
 .(2)ود كىي ا٢بجارة السُّ اب٤بهملتْب

وعن  .إذل أطراؼ العراؽ (5)أف حٌده ما بْب جبل طي (4)وعن ابن الكليب: (3)قاؿ الرافعي
 . أف تبوؾ كفلسطْب منو (7)اغبريب

                                                 

قلػػب ا١بزيػػرة العربيػػة، تتوسػػطو مدينػػة الػػرايض عاصػػمة ، هملػػة: بفػػتح النػػوف كسػػكوف ا١بػػيم ٍب داؿ مقَبْػػد (ُ)
ا٤بملكػػػة العربيػػػة السػػػػعودية، كيشػػػمل أقػػػاليم كثػػػػّبة منهػػػا: القصػػػيم كسػػػػدير كاألفػػػبلج كاليمامػػػة كالوشػػػػم 
، كإبقلػػيم األحسػػاء شػػرقنا، كبباديػػة العػػرب مشػػاالن  ، كابلػػيمن جنػػوابن . كغّبىػػا، كىػػو يتصػػل اب٢بجػػاز غػػرابن

 (.ِٖٔ(، ا٤بعادل األثّبة )ص: ُِّ(، معجم ا٤بعادل ا١بغرافية )ص: ِِٔ/ٓانظر: معجم البلداف )

ُب  -: اب٤بثنػػػاة فػػػوؽ، كابلتحريػػػك، األرض ا٤بنكفئػػػة إذل البحػػػر األٞبػػػر مػػػن الشػػػرؽ، مػػػن العقبػػػة هِتامػػػة (ِ)
لقػػػػرل إذل ا٤بخػػػػا ُب الػػػػيمن، ففػػػػي الػػػػيمن تسػػػػمى هتامػػػػة الػػػػيمن، كىػػػػي ىنػػػػاؾ كاسػػػػعة كثػػػػّبة ا -األردف 

ػػػا، كمنهػػػا مكػػػة ا٤بكرمػػػة،  كالػػػزركع، كُب ا٢بجػػػاز تسػػػمى هتامػػػة ا٢بجػػػاز، كىػػػي أضػػػيق أرضنػػػا كأقػػػل مياىن
 كجدة، كالعقبة. 

 (،ّٖٔ(، تعريف ابألماكن )ص: ٓٔ(، معجم ا٤بعادل ا١بغرافية )ص: ْٔ/ِانظر: معجم البلداف )
وفػػػػػاء للسػػػػػػمهودم (، كفػػػػػاء الُِٗ/ِ(، معجػػػػػم البلػػػػػػداف )َِٓانظػػػػػر: صػػػػػفة جزيػػػػػػرة العػػػػػرب )ص:  (ّ)

(ْ/ْٓ.) 
 (.ُِٓ/ُُالعزيز ) (ْ)
 (.ْٓ/ْ(، كفاء الوفاء )ُِٗ/ِ(، معجم البلداف )ُُ/ُانظر: معجم ما استعجم ) (ٓ)

، أبػو ا٤بنػذر األخبػارم النٌسػابة العبلٌمػة، ركل عػن أبيػو : ىشاـ بن دمحم بن السائب الكلػيبوالكليب ىو
ر، كعن ٦باىد، كحػٌدث عنػو ٝباعػة، قػاؿ أٞبػد بػن حنبػل: "إ٭بػا كػاف صػاحب أيب  النضر الكليب ا٤بفسًٌ

٠بػػػر كنسػػػب مػػػا ظننػػػت أف أحػػػدا ٰبػػػدث عنػػػو"، كقػػػاؿ الػػػدارقطِب كغػػػّبه: "مػػػَبكؾ"، مػػػات سػػػنة أربػػػع 
(، لسػػاف ا٤بيػػزاف َّْ/ْ(، ميػػزاف االعتػػداؿ )ُّٓ/ّكمػػائتْب. انظػػر: الضػػعفاء كا٤بَبككػػْب للػػدارقطِب )

(ٖ/ّّٖ.) 
: ٮبػػا اليػػـو جػػببل مشػػر، كقػػد يقػػاؿ: جبػػل مشػػر، كيقػػاؿ: أجػػل كسػػلمى، كمشػػر ا٤بنسػػوب إليهػػا جبػػل طػػي (ٔ)

 ا١بببلف ىي فرع من طيئ ُب منطقة حائل. 
 (.ِّٕ(، معجم ا٤بعادل ا١بغرافية )ص: ُٕٔ(،ا٤بعادل األثّبة )ص:ْٗ/ُانظر: معجم البلداف )

 (.ُِٗ/ِ(، معجم البلداف )ُِ/ُجم )انظر: معجم ما استع (ٕ)
= 
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 .(2)كالرـك (1)يبلغو ملك فارسدل ن كما ا٢بجاز كاليم :(0)ليقوجزيرة العرب 
كمن جدة كما كاالىا  ،ؽ طوالن ىي من أقصى عدف إذل ريف العرا": (3)وقاؿ األصمعي

 ةكا٤بشاىد ،(5)هوتبعو  ،هوأقرّ  (4)الرافعي وونقلو عن، "من السواحل إذل أطراؼ الشاـ عرضنا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

ىػػ، تػػوُب ُٖٗ، كلػد سػنو : إبػراىيم بػن إسػحاؽ بػن بشػّب بػن عبػد هللا أبػو إسػحاؽ ا٢بػريبواغبػريب ىػو
د بػػن حنبػػل ُب ىػػػ، قػػاؿ السػػلمي: سػػللت الػػدارقطِب عػػن إبػػراىيم ا٢بػػريب فقػػاؿ: "يقػػاس أبٞبػػِٖٓسػػنو 

زىػػػده كعلمػػػو ككرعػػػو"، قػػػاؿ ا٣بطيػػػب: "كػػػاف إمامنػػػا ُب العلػػػم، كإمامنػػػا ُب الزىػػػد، عارفنػػػا ابلفقػػػو، بصػػػّبنا 
 ابألحكاـ، حافظنا للحديث". 

(، سػػػػػّب أعػػػػػػبلـ النػػػػػػببلء ِِٓ/ٔ(، اتريػػػػػػخ بغػػػػػػداد )ٗٗانظػػػػػر: سػػػػػػؤاالت السػػػػػػلمي للػػػػػدارقطِب )ص: 
(ُِ/ّٓٔ.) 

(،  كفايػػػػػة النبيػػػػػو ) ْٓٓ/ّ(، نصػػػػػب الرايػػػػػة )ُٕٗ/ِاثر )انظػػػػر: مطػػػػػالع األنػػػػػوار علػػػػػى صػػػػػحاح اآل (ُ)
ُٕ/ِٕ.) 

: كاليػػة كاسػػعة كإقلػػيم فسػػيح، كأكؿ حػػدكدىا مػػن جهػػة العػػراؽ، كػػاف مػػوطن الدكلػػة األٟبينيػػة، فػػارس (ِ)
 كٲبتد إقليم فارس على طوؿ الساحل الشرقي من ا٣بليج العريب ما بْب األىواز كإقليم كرماف. 

(، تعريػػػػف ابألمػػػػاكن ِِٔ/ْ(، معجػػػػم البلػػػػداف )ٔٗسػػػػالك كا٤بمالػػػػك لؤلصػػػػطخرم )ص: انظػػػػر: ا٤ب
(ِ/ُّٕ.) 

: قػػاؿ األزىػػرم: "الػػرـك جيػػل ينتمػػوف إذل عيصػػو بػػن إسػػحاؽ بػػن إبػػراىيم، علػػيهم السػػبلـ"، كأٌمػػا الػػرـو (ّ)
الشػػػاـ كاإلسػػػكندرية، حػػػدكد الػػػرـك فمشػػػارقهم كمشػػػا٥بم: الػػػَبؾ كا٣بػػػزر كرٌس، كىػػػم الػػػركس، كجنػػػوهبم: 
 .  كمغارهبم: البحر كاألندلس، ككانت الرٌقٌة كالشامات كٌلها تعٌد ُب حدكد الرـك

 (.ِٔ/ُ(، تعريف ابألماكن )َّٓ(، أاثر الببلد كأخبار العباد )ص: ٖٗ/ّانظر: معجم البلداف )
 (.ُّٔطار )ص: (، الركض ا٤بعٔ/ُ(، معجم ما استعجم )ُْْ/ُانظر: ا٤بسالك كا٤بمالك للبكرم ) (ْ)

: عبػػػد ا٤بلػػػك بػػػن قريػػػب بػػػن عبػػػد ا٤بلػػػك بػػػن علػػػى بػػػن أصػػػمع، أبػػػو سػػػعيد البػػػاىلي واألصػػػمعي ىػػػو
ىػػػػػػ، اعتػػػػػِب ابألدب كاللغػػػػػة كالشػػػػػعر كاألخبػػػػػار، قػػػػػاؿ ا٣بطيػػػػػب ُِٔالبصػػػػػرل، تػػػػػوُب سػػػػػنة  األصػػػػػمعي

 غدادم: "كبلغِب أنو عاش ٜبانينا كٜبانْب سنة".الب
 (.ُْْ(، طبقات الشافعيْب )ص: ِِّ/ٖ(، سّب أعبلـ النببلء )ُٖٔ/ُِانظر: اتريخ بغداد )

 (.ُِٓ/ُُالعزيز ) (ٓ)
 (.َِْ/ِ(، حاشية ا١بمل )ِْٗ/ُٗ(، اجملموع )َِٗ/ُِانظر: البياف ) (ٔ)
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ىي ما أحاط بو ٕبر "على عكسو فقاؿ:  (1)ومن ٍب جرى ُب القاموس، (0)قاضية ٖببلفو
، إذل أطراؼ الشاـ طوالن  (7)أك ما بْب عدف أبْب ،(5)اترى كالفي  (4)لةجٍ ٍب دً  (3)كٕبر الشاـ (2)ا٥بند

 . انتهى."العراؽ عرضنا (8)يفكمن جدة إذل رً 
 ؛ ألنو ليس موضع إقامة ٖببلؼ جزائره كسواحلو ا٤بسكونة وال دينعوف من ركوب حبر فيو
                                                 

 (.ٔٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِْ/ْ(، شرح مشكل الوسيط )ُّٗ/ّانظر: ا٤بهذب ) (ُ)
 (.ّْٔالقاموس احمليط )ص:  (ِ)
: أعظم البحار كأكسعها كأكثرىا جزائر كأبسطها علػى سػواحلو مػدًن، كىػو ٕبػر الػزنج بعينػو. حبر اؽبند (ّ)

 (.ُٓٔ(، مراصد االطبلع )ص: ّْٓ/ُانظر: معجم البلداف )

: ملخػػذه مػػن البحػػر احملػػيط ٍب ٲبتػػد مشػػرقا فيمػػٌر مػػن مشاليػػو ابألنػػدلس ٍب بػػببلد األفػػرنج اذل حبػػر الشػػاـ (ْ)
القسطنطينية كٲبتد من جهة ا١بنوب على ببلد كثّبة أك٥با سبل ٍب سبتة كطنجة كٔباية كمهدية كتػونس 

 كطرابلس كاإلسكندرية ٍب سواحل الشاـ اذل انطاكية حٌب يتصل ابلقسطنطينية. 
   .(ّْٓ/ُجم البلداف )انظر: مع

: بكسػػػر الػػػداؿ كسػػػكوف ا١بػػيم، كالـ مفتوحػػػة، أشػػػهر أهنػػػار العػػرب، أتٌب مػػػن جبػػػاؿ األًنضػػػوؿ ِدْجلَػػةُ  (ٓ)
 فتلتقي ابلفرات فيكوًنف شط العرب. 

 (.ُِٔ(، معجم ا٤بعادل ا١بغرافية )ص:ّٖٔ/ِ(، تعريف ابألماكن )َْْ/ِانظر: معجم البلداف )
: هنػػر ينبػػع مػػن جبػػاؿ أرمينيػػة الشػػمالية، كٯبػػرم ُب تركيػػا ٍب ينحػػرؼ جنػػواب فيجتػػاز سػػورية، ٍب راتالفػػ (ٔ)

ينحػػػرؼ شػػػرقا فيجتػػػاز العػػػراؽ كيتجػػػو إذل ا١بنػػػوب فيتحػػػد مػػػع هنػػػر دجلػػػة، كيشػػػكل معػػػو شػػػط العػػػرب 
 كيصب ُب ا٣بليج العريب. 

تعريػف ابألمػاكن الػواردة ُب البدايػة كالنهايػة (، ُّْ/ْ(، معجم البلػداف )َٕ/ُانظر: حدكد العادل )
(ِ/ّٖٖ.) 

: منطقػػة معركفػػة اليػػـو قػػرب عػػدف ذات زراعػػة كسػػكن، كعػػدف كانػػت تػػدعى "عػػدف أبػػْب" لشػػهرة أبػػُت (ٕ)
 أبْب ككقوع عدف فيو أك ٔبواره. 

 (.ّٔهمداين )ص: (، األماكن للُٕ(، ا٤بعادل األثّبة )ص: ُٓانظر: معجم ا٤بعادل ا١بغرافية )ص: 
: أرض فيهػػا زرع كخصػػػب، كالسػػػعة ُب ا٤بلكػػػل كا٤بشػػرب، كمػػػا قػػػارب ا٤بػػػاء مػػػن أرض ابلكسػػػر الريػػػف (ٖ)

 العرب، أك حيث ا٣بضر كا٤بياه كالزركع. 
 (.ُٖٓ(، القاموس احمليط )ص: ْٖٔ/ِ(، مقاييس اللغة )ُِٕ/ُٓانظر: هتذيب اللغة )
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أخًذا من حذفو  (2)كاألذرعي (1)لكن صّوب الزركشي (0)كالتقييد هبا كقع ُب كبلـ الشيخْب
أنو للغالب إذ غّب ا٤بسكونة   -هنع هللا يضر- (5)ا لنصوص الشافعيتبعً  (4)وغَته (3)ُب الشرح الصغَت
 (فيو) (7)ا٢باكم ا ٤با يوٮبو كبلـي د ا٤بركر خبلفن إ٭با ٯبوز دخو٥بم كلو جملرٌ  (و)كالطرؽ ا٤بمتدة، 

ج، ًر خٍ مع إذف من اإلماـ أك ًنئبو فإف دخل بغّب إذف أي  :أم (إبذف)ا٢بجاز ماعدا ا٢بـر  :أم
 ،كعقد ذمة ،للمسلمْب ُب دخولو كلداء رسالة (مصلحة)مع  (و) ،(8)التحرد مى لً إف عى ر زًٌ كعي 

كمتجر ٰبتاج إليو فإف دل ٰبتج إليو اشَبط ُب اإلذف لو ُب الدخوؿ  ،(9)كٞبل مّبة ،كىدنة
 (خروج)مع اشَباط  (و) (01)كالتقييد بذلك من زايدتو ،ه برأم اإلماـري كقدٍ  ،أخذ شيء منو
فبل يقيم  (أربعة صحاح)ـ أايٌ  قبل مضيٌ  :أم (دوف)عند العقد خركجو منو أبف شرط عليو 

الدخوؿ كا٣بركج؛ ألف األكثر من ذلك مدة اإلقامة كىو  يٍ سول يومى  فيو أكثر من ثبلثة أايـو 
ال ٲبكن استيفاؤه ُب ىذه ا٤بدة  نه يٍ كإف دخل إبذف كمصلحة فإف كاف لو دى  ٍبٌ  ،٩بنوع منها

إذل  حيث كاف ينتقل من قريةو  قريةو  كلو إقامة ىذه ا٤بدة ُب كلًٌ  ،ا بقبضوسلمن كٌكل مي 
 .(00)أخرل

                                                 

 (.  ُْٓ/ُُ(، العزيز )َّٖ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ُ)
 (.ّٖٔ/ِالديباج ) (ِ)
 (.ُِْ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ٔٔ/ٔانظر: مغِب احملتاج ) (ّ)
 (.ُِْ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ْ)
 (.ِْ/ٖ(، السراج على نكت ا٤بنهاج )َُٕٕ/ْ(، عجالة احملتاج )َّْ/ْانظر: بداية احملتاج ) (ٓ)
 (.ُٖٖ/ْاألـ ) (ٔ)
 (.ُٔٔ)ص: ا٢باكم الصغّب  (ٕ)
 (.ُّٖ/ٓ(، الغرر البهية )ََْ/ٗ(، النجم الوىاج )َّٗ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ٖ)
 : تطلق على الطعاـ، كعلى جلب الطعاـ للبيع. َتةاؼب (ٗ)

 (.ْٖٕ(، القاموس احمليط )ص: ٕٖٓ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُٖٖ/ٓانظر: لساف العرب )
 .(ِِٕانظر: اإلرشاد )ص: (َُ)
 (.ُِْ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )َّٗ/َُ(، ركضة الطالبْب )ِّٗ/ُِانظر: البياف ) (ُُ)
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قريتْب مسافة القصر كإال  : كينبغي أف يكوف بْب كلًٌ (1)كصاحب الواُب (0)قاؿ الزركشي
 .(2)ا للشارحخبلفن  فيمنع من ذلك؛ ألف ما دكهنما ُب حكم اإلقامة كىو ظاىره 

أبف كاف فيو مشقة شديدة  (ونقلُ )علينا  (ض وشقّ ال إف مرِ )رج قبل بلوغ األربعة كٱبيٍ 
فإذا  ،نقلو من غّب مشقة أك خوؼ تيسرموتو بسبب النقل فإنو يَبؾ حٌب ي (أو خيف)

فإف  ،كن نقلو قبل التغٌّب ما دل ٲب (3)فيى مواراةى ا١بً  /ب[ّٖ]ؿ/ فن فيو أبف يوارل فيومات دي 
  .(4)دفن فيو دل ينبش كإف دل يتغّب

كٰبـر اإلذف لو  ،فها هللا تعاذل كا٤بركر بودخوؿ حـر مكة شرٌ  :أم (اغبـر) الكافر (ودينع)
ٹ  ڤ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹژ لقولو تعاذل:  ُب ذلك مطلقنا كلو مصلحةن 

ٝبيع ا٢بـر كا٤بعُب فيو أهنم أخرجوا النيب ملسو هيلع هللا ىلص منو فعوقبوا اب٤بنع من دخولو  :أم (5)ژڤڤ
مرض )دخلو ك (فإف)ر إف علم التحرد رج منو كيعزٌ إبذف ٱبي  دخلو كلو نٍ فمى  حاؿو  على كلًٌ 

منو كلو بعد دفنو؛  (خرجأُ )فيو  (فندُ )مات ك (أو)أخرج كإف خيف موتو بسبب النقل  (بو
 .(7)من دخولو حيِّا ألف بقاء جيفتو فيو أشدٌ 

                                                 

 (.ّٖٔ/ِالديباج ) (ُ)
 (.ٕٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِْ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ِ)
، شػػػارح ا٤بهػػذب، ٠بػػػع مػػػن : إ٠باعيػػل بػػػن دمحم بػػن إ٠باعيػػػل بػػن علػػػي ا٢بضػػرميوصػػاحب الػػػواُب ىػػػو 

الفقيو تقي الدين دمحم بن إ٠باعيل اليمِب كأجاز لو، كتفقو بػو خبلئػق كركل عنػو جلػة، تػوُب ُب حػدكد 
 سنة ست أك سنة سبع كسبعْب كستمائة. 

(، طبقػػػػػػات الشػػػػػػافعية البػػػػػػن قاضػػػػػػي شػػػػػػهبة َُّ/ٖانظػػػػػػر: طبقػػػػػػات الشػػػػػػافعية الكػػػػػػربل للسػػػػػػبكي ) 
 (.َُٕ/ِ(، ديواف اإلسبلـ )ُُّ/ِ)

 / ب(. ُّٗانظر: شرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/  (ّ)
 : ٝبع جيفة كا١بيفة، ابلكسر: جثة ا٤بيت، كقيل: جثة ا٤بيت إذا أنتنت. يفاعب (ْ)

 (.ٖٕٗ(، القاموس احمليط )ص: ُُٔ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ّٕ/ٗانظر: لساف العرب )
 (.ُِٓ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )َُّ/َُ )(، ركضة الطالبْبْٔ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ٓ)
 (.ِٖسورة البقرة، اآلية: ) (ٔ)
 (.َِْ/ٗ(، النجم الوىاج )ِٓٗ/ُِ(، البياف )َِّ/ّانظر: ا٤بهذب ) (ٕ)
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لنسك ة ابة الختصاص حـر مكٌ كإ٭با دل يلحق حـر ا٤بدينة ٕبـر مكٌ  ،ؾرً تي  (0)ىنعم، إف هترّ 
إ٢باقو بو فيما  سنٌ كيي  ،(2)ككاف ذلك بعد نزكؿ براءة (1)أنو ملسو هيلع هللا ىلص أدخل الكيفارى مسجدىهكثبت 

 . ذكر، كمٌر ٙبديد حـر مكة ُب ا٢بج
ا إليو لسماع رسالتو ٱبرج اإلماـ منا كاحدن  :أم (لرسوؿٍ )ابلبناء للمفعوؿ  (جرَ وخيُْ )

م لً سٍ يي كلو طلب منا ا٤بناظرة لً  ،خرج إليو اإلماـ كيبلغها لئلماـ فإف قاؿ: ال أكديها إال مشافهةن 
، ٍب فاسده فإف أجيب فالعقد  ، دل ٯبيىبٍ يناظره، فإف بذؿ على دخوؿ ا٢بـر ماالن  نٍ خرج إليو مى 

؛ ألنو ال مثل لو حٌب (3)دةقصد كجب ا٤بسمى ال أجرة ا٤بثل كاإلجارة الفاسحيث كصل ال
أك  كال يؤذف ٢بريٌب ُب دخوؿ غّب ا٢بجاز إال ٢باجةو  ،أك دكنو أخذ منو ابلقسط يقابل بعوضو 

كإ٭با اشَبطوا ُب األماف نفي الضرر  ،لتجسسٌو ك  ؛ ألنو ال يؤمن أف يدخل لفسادو مصلحةو 
 .(4)فقط؛ ألف األماف ىنا إ٭با ىو لدخو٥بم ببلدًن ٖببلفو ٍبىٌ 

 ،كنوـو  ال لنحو أكلو  (5)ف ٢باجتولم مكلَّ سً إال إبذف مي  ذمي وغَته دخوؿ مسجدوليس ل
كجلوس ا٢باكم إذف لو ُب الدخوؿ ٣بصومتو،  ر،ذًٌ عي  ٌرؼ إف جهل كإالفإف دخل ابإلذف عي 

 كٯبوز تعليمو القرآفى  م اإلماـ فيو إف دل يتيٌسر غّبه،نز٥بأمن الكفار  (7)[دفك ]كلو قدـ 
                                                 

 أم: تساقط اللحم عن العظاـ، كتفسخ.  هترى (ُ)
 .(ِّٗ/ّٗ، اتج العركس )(ِّْ/ْ(، معجم ديواف األدب )ٖٓ/ْانظر: كتاب العْب )

 الذين قدموا ا٤بدينة سنة عشر، فلدخلهم النيب ملسو هيلع هللا ىلص مسجدىه.  كنصارى قبراف (ِ)
(، ِْْ/ّ(، فتح البارم البػن رجػب )ٗ/ٓ(، الركض األنف )ِّٖ/ٓانظر: دالئل النبوة للبيهقي )

 (.ُِْ/ْأسُب ا٤بطالب )
 سورة ُب ا٤بدينة النبوية سنة تسع.أم: سورة التوبة، كقد نزلت ىذه ال (ّ)
 (.ّّٕ/ِ(، تفسّب ا٤باكردم )ِْٕ/ِ(، معاين القرآف كإعرابو )ٔٗ/ُْانظر: تفسّب الطربم ) 
 (.ٖٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِْ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )َِّ/ّانظر: ا٤بهذب ) (ْ)
 (.ٕٖ/ٖ(، هناية احملتاج )ُِٓ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )َُّ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ٓ)
 (.ٕٗ/ُٕ(، كفاية النبيو )ّْٕ/ُٗ(، اجملموع )ِٔٗ/ُِالبياف )انظر:  (ٔ)
"كقػػػد"، كىػػػو تصػػػحيف، كا٤بثبػػػت ىػػػو الصػػػواب كىػػػو كػػػذلك ُب كتػػػب الشػػػافعية مثػػػل:  ُب اؼبخطػػػوط (ٕ)

 (.ُُّ/َُركضة الطالبْب )
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 كٲبنع مسٌ ا، كبقية العلـو مطلقن  ،كدل ٱبف استخفافو بو ،وجي إسبلمي ف ري إ كالفقوى  كا٢بديثى 
كال يؤذف لو ُب ٞبلو إذل دار  ن من إظهار ٫بو ٟبرو كمن دخل لنحو رسالة ال ٲبكَّ  ،ا٤بصحف
 .(0)ا٢برب

 :الركن اػبامس: اؼباؿ اؼبعقود عليو
إسبلمي  (1)قاؿخالص مضركب كىو مث (بدينار)فبل ٯبوز عقدىا ابلتقرير السابق إال 

أنو ملسو هيلع هللا ىلص ٤با كجهو إذل اليمن أمره أف أيخذ  (2)من كل كاحد ٤با صح ُب خرب معاذ (كل سنة)
عند آخر ا٤بدة فبلبد من ؛ ألف قيمتو قد ينقص (3)أك ما قيمتو دينار من كل حادلو دينارنا

 عقدىا بو كإف جاز أف يعتاض عنو أف يساكيو.
كونو األقل لقوتنا كإال جاز   (7)واعتمده األذرعي ،(5) عن اؼبذىبنقاًل  (4)د الدارميوقيّ 

 عقدىا أبقل منو.
 ا لقضاء عمرعشر درٮبن  ثِبم إال ُب ا١بزية فإنو يقابل اب: كالدينار مقابل بعشرة دراى(0)قاؿ اإلماـ

 . ، كفيو نظر إذ ا٤بدار على ما يساكيو آخر ا٢بوؿ زاد على اثُب عشر أك نقص(1)هنع هللا يضر بذلك
                                                 

 (.ُِٓ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ُُّ/َُ(، ركضة الطالبْب )ِٔٗ/ُِانظر: البياف ) (ُ)
 (.ّٖص: . ا٤بصباح ا٤بنّب )كزنو درىم كثبلثة أسباع درىم ككل سبعة مثاقيل عشرة دراىم اؼبثقاؿ (ِ)
، يكُب أىب عبد الرٞبن، كىو أحػد السػبعْب معاذ بن جبل بن عمرك بن أكس األنصارم ا٣بزرجي :ىو (ّ)

نصػػػار، كآخػػػى رسػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بينػػػو كبػػػْب عبػػػد هللا بػػػن مسػػػعود، تػػػوُب ُب الػػػذين شػػػهدكا العقبػػػة مػػػن األ
 ىػ، كىو ابن ٜباف كثبلثْب سنة.ُٖطاعوف عمواس سنة 

 (.َُٕ/ٔ(، االصابة ُب ٛبييز الصحابة )ُٕٖ/ٓ(، أسد الغابة )َُِْ/ّانظر: االستيعاب ) 

(، كالَبمػػذم ُب سػػننو، كتػػاب ُٕٔ/ّخػػذ ا١بزيػػة، )أخرجػػو أبػػو داكد ُب سػػننو، كتػػاب ا٣بػػراج، ابب ُب أ (ْ)
 ٍب ذكػر أنػو ركم مرسػبلن  (، كقاؿ بعػده "ىػذا حػديث حسػن"ُّ/ِالزكاة، ابب ما جاء ُب زكاة البقر، )

(، كأٞبػػد ُب مسػػنده ُٓ/ّ، كأخرجػػو النسػػائي ُب سػػننو الكػػربل )قػػاؿ: "كىػػذا أصػػح" بػػدكف ذكػػر معػػاذ،
(، "صػػحيح"، كُب صػػحيح أبػػو داكد ِٗٔ/ّركاء الغليػل )كا٢بػديث قػػاؿ فيػػو األلبػػاين ُب إ (.ّٓٔ/ّٔ)

 (، قاؿ "إسناده صحيح على شرط الشيخْب".ِٕٗ/ٓاألـ )
 (.ٗٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )َٕٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )َْْ/ٗالنجم الوىاج ) (ٓ)
 (.ُٖٔ/ْانظر: األـ ) (ٔ)
 (.ِٕٗ/ْشرح ا٣بطيب )(، ٙبفة ا٢ببيب على ٗٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِٓ/ْأسُب ا٤بطالب ) (ٕ)
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 فبل يلزمو ٤با مضى حصتو إال فيما أيٌب. وال حيل إال دبضي السنة
مع قبوؿ ا٤بعقود لو بلفظ صريح   :أم (بقبوؿ)ابلتقرير السابق حاؿ كونو  وإمنا تنعقد

 ف رل ُب اإلقامة على كذا، فيقوؿ: أذنتي ذى االستيجاب كلٍ  رين كيكفير كقبلت كق كرضيتي 
 .(2)لك، كبكناية مع النية كإبشارة أخرس مفهمة

أنو ال يعترب اتصالو ابإلٯباب كيوجو أبف ىذا العقد خرج عن البيع  (3)وحبث األذرعي
و  ٢بكمنا الذم يعتقدكف ٙبرٲب (انقياد)مع  (و) فيو ال ٰبتمل ٍبٌ، ءكنظائره ابحتماؿ أشيا

كشرب ا٣بمر كنكاح   هكالزًن كالسرقة كا٤بعامبلت كالغرامات كعدـ تظاىر ٗبسكر دكف غّب 
 أنو مع ا١بزية كالعوض ُب اإلجارة.  (4)اجملوس احملاـر كالبد من ذكر ذلك ُب العقد ٤با مر

كأشد الصغار  :ابلتزامها كالصغار ابلتزاـ أحكامنا قالوا (5)سر إعطاء اعبزية ُب اآليةوفُ 
كال يشَبط التعرض لكف  ،(7)أف ٰبكم عليو ٗبا ال يعتقده كيضطر إذل احتمالو ٤برءً على ا

أنو ال جزية  (8)مر (و)اللساف عن هللا تعاذل كرسولو كدينو لدخولو ُب االنقياد ألحكامنا، 
إف أمكن كيـو أك يومْب فإذا  (قطت أايـ إفاقةلُ )فإف تقطع جنونو  (9)على ذم جنوف مطبق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 (.ُٖ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ُ)
بػػػػػرقم  ِّٗ/ٗ(، كمػػػػػن طريقػػػػػو البيهقػػػػػي ُب السػػػػػنن الكػػػػػربل، )ِْٗ/ٔأخرجػػػػػو ابػػػػػن أيب شػػػػػيبة ُب مصػػػػػنفو ) (ِ)

( من طريق أيب عوف دمحم بن عبد هللا الثقفي قاؿ: كضع عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر، يعِب ُب ا١بزية علػى ُٖٖٓٔ
 على الغِب ٜبانية كأربعْب درٮبا، كعلى الوسط أربعة كعشرين، كعلى الفقّب اثِب عشر درٮبنا.س الرجاؿ، ؤك ر 

من أجل االنقطاع بػْب دمحم بػن عبػد هللا الثقفػي كعمػر بػن ا٣بطػاب هنع هللا يضر، قػاؿ البيهقػي  واألثر ضعيف 
 عقب إخراجو: "مرسل".

 (.ُُِ/ٓحاشية ا١بمل ) (،ِٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )َُِ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ّ)
 (.ِٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )َُِ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ّٕٓ/ُانظر: اإلسعاد ) (ْ)
 (.َُٖانظر: )ص:  (ٓ)
 (.ِٗالتوبة )  ژگ  گ  گ  ژكىي:  (ٔ)

 (.ُٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )َُِ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ّٖٓ/ُانظر: اإلسعاد ) (ٕ)
 (.َُٗانظر: )ص:  (ٖ)
 : الذل ال يفيق منو، من ا٤بطابقة بْب الشيئْب، كىي: ا٤بوالة؛ ألنو يتواذل جنونو.اؼبطبق (ٗ)

= 
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اعتبارنا لؤلزمنة ا٤بتفرقة ابألزمنة اجملتمعة ٖببلؼ ما إذا  ،(0)ر أخذت منو ا١بزيةا فلكثٛبت عامن 
لشيء من  /أ[ْٖ]ؿ/ لدكف العاـ إذ ال حلوؿ (بال حصة)ا فإف التلفيق يكوف تبلغ عامن 

 ا١بزية قبل مضي السنة.
أبف ا١بنوف كاإلفاقة ال ٯبتمعاف ُب  حيث ال شيء عليو كما مر وفارؽ مطبق اعبنوف

كقت كاحد ٖببلؼ الرؽ كا٢برية، أما إذا دل ٲبكن التلفيق فتجرم عليو أحكاـ ا١بنوف على 
 .(1)الظاىر؛ ألف األصل عدـ اللزـك كال أثر ليسّب إفاقة أك جنوف

كيظهر ضبطو أبف يكوف لو ٝبع ُب السنة دل يقابل  ،: كساعة ُب شهر(2)قاؿ الرافعي
ا ىو ثبلثة أايـ فلكثر إذ يقابل ابألجرة غالبن  ا من أف أقل زمنأبجرة كيـو أك يومْب أخذن 

 ا١بزية أجرة فتعطي حكمها ُب ذلك.
جنونو رؽ أك إفاقتو فبل كعدـ أخذ حصة اؿ ح  ولو ُأِسَر من مل جير معو عقد وال أماف

 (الإ)ا لسّبة األكلْب ٤بضي بعض السنة ال ٱبتص ابجملنوف بل يكوف ُب سائر الصور اتباعن 
ا ُب  مطبقن جنوًنن  (أو جن)أك نبذ العقد  (أو أسلم)ُب أثناء السنة  (ؼبن مات)ابلنسبة 

 .(3)أثنائها فيؤخذ ابلقسط إذ كجوهبا ابلسكُب فإذا سكن بعض ا٤بدة كجب قسطو كاألجرة
، إف دل يكن للميت كارث فَبكتو كلها ُبء فبل معُب ألخذ ا١بزية منها فإف كاف لو نعم

لق بو منها كسقطت حصة بيت ا٤باؿ فلو مات كارث غّب مستغرؽ أخذ من نصيبو ما يتع
كعليو معها دين آدمي كضاؽ مالو عنهما سٌول بينهما؛ ألهنا ليست بقربة حٌب يكوف  

أنو لو حجر  (4)كألف ا٤بغلب فيها حق اآلدمي من جهة أهنا أجرة كقضية كبلمهم ؛كالزكاة
 عليو بفلس ُب أثناء العاـ ال يؤخذ منو القسط حينئذ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 (.ٖٓ/ِٔ(، اتج العركس )ُِٕ(، ٙبرير ألفاظ التنبيو )ص: ُّٖ/ِانظر: النظم ا٤بستعذب ) 
 (.ٖٗ/ٖ(، هناية احملتاج )َِّ(، فتح القريب اجمليب )ص: َّٗ/ّانظر: ا٤بهذب ) (ُ)
 (.ٖٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ٓٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُُِ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ِ)
 (.ْٖٗ/ُُالعزيز ) (ّ)
 (.َٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُٕٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ُِٔ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ْ)
 (.َٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِٔ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ّْٕ/ّانظر: ٙبرير الفتاكم ) (ٓ)
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اإلماـ  ((2)ودياكس) ،على خبلفو (1): كىو ا١بارم على القواعد لكن نص ُب األـ(0)قاؿ البلقيٍت
ا ُب قدر الرشيد العاقد لنفسو أك ٤بوكلو الرشيد أيضن  الكافر (3)أبف يشاحح (غَت سفيو) أك ًنئبو ندابن 

ر منو كلو ا١بزية حٌب يزيد على دينار ُب العقد أك أيخذ أزيد ٩با عقد بو بل إذا أمكنو أف يعقد أبكث
كيسن أف يفاكت بينهم ُب  ،كجب إال ٤بصلحة (5)عن األصحاب (4)كما نقلو ابن الرفعةمائة دينار 

 .(7)العقد كاألخذ فيعقد للغِب أبربعة مثبل أك أيخذىا منو كللمتوسط بدينارين كالفقّب بدينار
ا خالفً أبزيد  كال عقد الورل لو إال بدينار ال ،هفبل يصح عقد (8)أما السفيو احملجور عليو

؛ ألف ا٢بقن ٩بكن بدينار كلو اختار إ٢باقو اب٤بلمن دل ٲبنعو الورل؛ ألف ا٢بجر على (9)للقاضي
أبكثر من الدية؛ ألف صوف الركح ىنا  (َُ)كإ٭با جاز صلحو عن القود ،مالو ال على نفسو

                                                 

 (.َٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )َُْ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ُ)
 (.َُٗ/ْاألـ ) (ِ)
كا٤بماكسػػة كا٤بكػػاس ُب  ،مكػػس ُب البيػػع مكسػػا نقػػص الػػثمن كمػػاكس ٩باكسػػة كمكاسػػا مثلػػو :ٲبػػاكس (ّ)

  .كقد غلب استعماؿ ا٤بكس فيما أيخذه أعواف السلطاف ظلما عند البيع كالشراء، معناه
 (.ٕٕٓا٤بصباح ا٤بنّب )ص: (، ْْْ(، ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص: ّْٓ/ٓانظر: مقاييس اللغة )

 : يقاؿ: ٮبا يتشاحاف على أمر إذا تنازعاه، ال يريد كل كاحد منهما أف يفوتو. يشاحح (ْ)
 (.ُٖٕ/ّ)(، مقاييس اللغة ِٓٓ/ّ(، هتذيب اللغة )ُّ/ّانظر: كتاب العْب للفراىيدم )

 (.َِ/ُٕكفاية النبيو ) (ٓ)
: أٞبد بن دمحم بن علي بن مرتفع بن حاـز بن إبراىيم بػن العبػاس األنصػارم البخػارم ا٤بصػرم وابن الرفعة ىو

ىػ، شرح التنبيو شرحنا حػافبلن َُٕىػ، توُب سنة ْٓٔ، كاف شافعي زمانو، كلد سنة ا٤بشهور ابلفقيو ابن الرفعة
انظػػر: طبقػػات الفقهػػػاء  دل يعلػػق علػػى التنبيػػو نظػػّبه، قػػػاؿ السػػبكي: "إنػػو أفقػػو مػػن الػػػركايين صػػاحب البحػػر".

 (.ُِِ/ِالبن شهبة )(، طبقات الشافعية ْٖٗ(، طبقات الشافعيْب )ص: ِْ/ٗالشافعية للسبكي )
 (.ّْْ/ّ(، ٙبرير الفتاكم ألبو زرعة )َّٔ/ْ(، بداية احملتاج )َُٕٗ/ْانظر: عجالة احملتاج ) (ٔ)
 (.ّٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ٗٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِٓ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)

 (.َّّيب )ص: (، فتح القر ُّٕ(، التذكرة البن ا٤بلقن )ص: َُّ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ٖ)
 (.َْٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ّٖ/ُٕ(، كفاية النبيو )َُّ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ٗ)
 .: بفتح القاؼ كالواك القصاص، كقتل القاتل بدؿ القتيل، كقد أقدتو بو أقيده إقادةالَقَود (َُ)

= 
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ة كمتوسط ٰبصل ابلدينار كٍب ال ٰبصل إال ابلزايدة كلو شرط على كل فقّب دينار، كغِب أربع
ىا كال كقت العقد ديناراف فإف أطلق اعترب العقد كالغِب كالتوسط كقت األخذ ال كقت طرك 

 .(0)عبتكإف قيد بوقت ا
ما دل تقم بينة ٖببلفو أك يعهد لو ماؿ ككذا من  بيمينو ويصدؽ مدعي فقر أو توسط

مي ُب الذ (فإف زاد) ،(1)غاب كأسلم ٍب حضر كقاؿ: أسلمت من كقت كذا كما ُب األـ
ا أبكثر من ٜبن مثلو فإف طلب اإلقالة العقد على الدينار دل يفده الندـ كمن اشَبل شيئن 

كما   (2)دل ٯبز للعاقد إقالتو بل يطالب ابلزايدة فإف امتنع فناقض :أم (مل يقلو)ليعقد بدينار 
ار دينفإف بلغو كعاد كطلب العقد ب (3)لو امتنع من أداء أصل ا١بزية فيبلغ ا٤بلمن كما أيٌب

ا؛ بو كجوابن كلو غنين  (رهر ق)العقد أبكثر من دينار  (وإف أىب) ،(4)أجيب كما لو طلبو أكال
ه بعد فإذا مضت طرأ فقري أك  عند عقدىا كاستمر (ذمة فقَت)ا١بزية  (ولزمت)ألنو الواجب 
رادة الٍب لآلدميْب إذ ىي ا٤ب (كالديوف)ٍب أسلم كأيسر دل تسقط ابإلسبلـ  اىى دً ؤى ًسنيوف كدل يػي 

ال على ديوف  (7)كاإلرث (5)عند اإلطبلؽ فيؤخذ من تركتو إذا مات كتقدـ على الوصية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 (.ُُٗ/ْ) األثّبالبن (، النهاية ُْٗ/ِمشارؽ األنوار )(، ِٖٓ/ِالصحاح )انظر: 
 (.ُُّ(، غاية البياف )ص: َٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِٔ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ُ)
 (.َُٗ/ْاألـ ) (ِ)
 (.ٕٓٓ/ِ(، كنز الراغبْب )ُٕٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ُِّ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ّ)
 (.ُٔٓانظر: )ص:  (ْ)
 (.ُِٔ/ْ، أسُب ا٤بطالب )(َْٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ٗٔ/ٕانظر: الوسيط ) (ٓ)
  : الوصل.لغة الوصية (ٔ)
 : تربع ٕبق مضاؼ كلو تقديرنا ٤با بعد ا٤بوت.اصطالًحا 
 (.ٔٔ/ْ(، مغِب احملتاج )َِٖ/َْ(، اتج العركس )ّّٗ/ّانظر: لساف العرب ) 
رث صػػدؽ أم: ُب أصػػل صػػدؽ، كىػػو علػػى : ا٤بػػّباث، كأصػػل ا٥بمػػزة فيػػو كاك. يقػػاؿ: ىػػو ُب إاإلرث (ٕ)

أصػػػلو العاقبػػػة كمعنػػػاه ىنػػػا  :قػػػاؿ ا٤بػػػربد إرث مػػػن كػػػذا أم: علػػػى أمػػػر قػػػدد توارثػػػو اآلخػػػر عػػػن األكؿ.
 .االنتقاؿ من كاحد إذل آخر

 (.ُٓٓ/ٓ(، اتج العركس )ُُُ/ِلساف العرب ) (،ِْٔ/ُٙبرير ألفاظ التنبيو )انظر:  
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 .(0)اآلدمي كتقدـ حقوؽ هللا تعاذل ا٤بتعلقة ابلَبكة عليها
 على العاقد ندابن  (وزاد) ،هبا مع غرمائو كسائر ديونو (1)ضورب ولو أفلس هبا من ىي عليو

هبم كإف دل ينفردكا ببلد   (ضيافة من مر)كا٤بتوسط فقط أقلها حيث أمكنو ذلك ابلنسبة للغِب 
أنو صلى هللا عليو  (3)كإف دل يكن ا٤باٌر من أىل الفيء ٤با ركل البيهقي (منا) (2)كما أفهمو كبلمو

 افة من ٲبر هبم من ا٤بسلمْب.يكعلى ض ،ككانوا ثبلٜبائة رجل كسلم صاحل أىل إيلة على ثبلٜبائة
كإ٭با دل يشَبطها  ،(4)دل يلزمهم كما أيٌب ىمماـ نقلها إىل الداننَت دوف رضاولو رأى اإل

من  (ثالثة)كيندب أف يشَبطها عليهم  ،على الفقّب؛ ألهنا تتكرر فبل يتيسر لو القياـ هبا
 "الضيافة ثبلثة أايـ" :(5)الصحيحْب ب لو الزايدة عليها ٣بربدفبل تن (فأقل)األايـ بلياليها 

 أكثرىا كألف ُب الزايدة عليها مشقة.  :أم /ب[ْٖ]ؿ/
أنو يشَبط عليهم تزكيد الضيف كفاية يومو كليلتو،  (0)األصحاب عن (7)ونقل ُب الذخائر

                                                 

 (.َْٓ/ٗ(، النجم الوىاج )َٕ/ٔغِب احملتاج )(، مُّّانظر: منهاج الطالبْب )ص:  (ُ)
كىػػي القػػراض. كا٤بضػػاربة: أف تعطػػي إنسػػاًن مػػن مالػػك مػػا يتجػػر فيػػو علػػى أف يكػػوف الػػربح : اؼبضػػاربة (ِ)

  بينكما، أك يكوف لو سهم معلـو من الربح.
 (.ِٗ(، أنيس الفقهاء )ص: ْْٓ/ُ(، لساف العرب )ٕٗ/ّانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث ) 
 (.ِّٕنظر: اإلرشاد )ص: ا (ّ)
بػػػػرقم  ِّٖ/ٗ( كمػػػػن طريقػػػػو البيهقػػػػي ُب السػػػػنن الكػػػػربل )َِٗأخرجػػػػو الشػػػػافعي ُب ا٤بسػػػػند )ص:  (ْ)

 (.ٖٔ/ٔ(، كعبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف )ُٖٕٖٔ
كا٢بػػػػديث مرسػػػػل ضػػػػعيف جػػػػدِّا، ُب إسػػػػناده إبػػػػراىيم بػػػػن دمحم األسػػػػلمي كىػػػػو مػػػػَبكؾ كمػػػػا ُب تقريػػػػب  

 (.  ُِْرقم ّٗالتهذيب )ص: 
(: إنػػػػػو مرسػػػػػل، كقػػػػػاؿ ابػػػػػن ا٤بلقػػػػػن ُب البػػػػػدر ا٤بنػػػػػّب ُّٖ/ْابػػػػػن حجػػػػػر ُب التلخػػػػػيص ا٢ببػػػػػّب )قػػػػػاؿ 

 (، قاؿ البيهقي: "كىذا ا٢بديث منقطع".ُٕٗ/ٗ)
 (.ُُّانظر: )ص:  (ٓ)
بػػرقم  ِّ/ٖأخرجػػو البخػػارم ُب صػػحيحو، كتػػاب األدب، ابب إكػػراـ الضػػيف كخدمتػػو إايه بنفسػػو ) (ٔ)

 (.ُْبرقم  ُِّٓ/ّقطة، ابب الضيافة ك٫بوىا )(، كمسلم ُب صحيحو، كتاب اللُّٓٔ
 (.ّٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )َُْ/ٗ(، النجم الوىاج )ُِٔ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)
 (.ٔٗ/ٖ(، هناية احملتاج )َُْ/ٗ(، النجم الوىاج )ُُُٕ/ْانظر: عجالة احملتاج ) (ُ)
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 كمشاة  ركباًنن كا٤بضيفاف  ،إلقامةألايـ الضيافة كمائة يـو ُب السنة كمدة ا (قدر عدد)العاقد  (وذكر)
ة كذا على الواحد منهم أك ألف كذلك على الى جَّ ا ُب العاـ من الركباف كذا كمن الرَّ كعشرين ضيفن 

ا١بميع كىم يوزعوهنا على أنفسهم بقدر ا١بزية أك يتحمل بعضهم عن بعض كذلك لينتفي الغرر، 
ف بو الضيفاف حفة ال ُب جنس الطعاـ لئبل ٯبالضياكإذا تفاكتوا ُب ا١بزية يسن أف يفاكت بينهم ُب 

ابلغِب كاألكجو أنو ال يكفي االقتصار على ثبلثة أايـ عند قدـك كل قـو ٤با يلـز من دكـا الضيافة 
ملكوؿ كلو ٫بو فاكهة كبطيخ كحلول على األكجو كإف  :أم (أكل)ذكر قدر ( و) ،كمزيد الضرر

 ذلك الزمن كالذم يظهر أف إطبلؽ ا٤بلكوؿ ال اقتضتهما العادة كدل تسمح النفوس بَبكهما ُب
كل كاحد  لابلنسبة  (أدـ)قدر  (و) ،ُب األٲباف (0)يتناكؿ الفاكهة كأنو إذا أطلقها ٞبلت على ما أيٌب

 .(1)كلف يقوؿ لكل كاحد كذا من ا٣ببز ككذا من السمن أك غّبٮبا ٕبسب عادهتم
 ب كٞباـ كٜبن دكاء.أنو ال يلزمهم أجرة طبي واقتضى اقتصاره على ما ذكر

على ، إف احتاج إليها كأسقط حقو ُب مقابلتها كدل يزد ٜبنها على ٜبن الضيافة لزمتهم نعم
  .كفيو كقفو (2)ما حبثو الشارح

ر لكل من األكل كخبز بي  (اجنسً )ذكر  (و) ،(3)بفتح البلـ للدكاب (ًفاعلَ )ذكر  (و)
ُب  (4)نو إذا أطلق اللحم ٞبل على ما أيٌبكشعّب كاألدـ كلحم أك ٠بن أك غّبٮبا كالذم يظهر أ

 ٕبسب العادة ُب ذلك كلو لينتفي الغرر كال  (8)تٌو أك قى  (7)أك تنب (5)لف كحشيشكالعى  ،األٲباف
                                                 

 (.ّْٗانظر: )ص:  (ُ)
 (.ِٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِٕ/ْطالب )(، أسُب ا٤بُّْ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ِ)
 /ب(.ُِْانظر: شرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ّ)
 .  ىو ما أتكلو ا٤باشية، أك ىو قوت ا٢بيواف، كقاؿ ابن سيده: ىو قضيم الدابة: العلف علفا (ْ)

 (.ُُٖ/ِْ(، اتج العركس )ِْٓ/ِا٤بصباح ا٤بنّب )(، ِٓٓ/ٗلساف العرب )انظر: 
 (.ّْٓنظر: )ص: ا (ٓ)
 : ىو العشب كالكبلء اليابس، كال يقاؿ للرطب حشيش. شي اغب (ٔ)

 (.ُّٕ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )َّٗ/ُ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث )ُِْ/ُانظر: مشارؽ األنوار )
(، القػاموس احملػيط )ص: ُٕ/ُّانظػر: لسػاف العػرب ) : ابلكسر: عصيفة الزرع مػن بػر ك٫بػوه.تنبال (ٕ)

 (.ُِّ/ّْ(، اتج العركس )ُُّٖ
 الٍب أتكلها الدكاب، كخص بعضهم بو اليابسة منها.  : الفصفصة،قتال (ٖ)

= 
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 يشَبط بياف قدر العلف كما اقتضاه صنيعو.
 (0)فصنوجعل اؼب ،طبلقو ال يقتضي الشعّب، إف ذكر الشعّب كجب بياف قدره كإنعم

إف أراد بو أف إطبلقو ال يقتضيو كما تقرر فواضح أك أنو ال  ُب العلف الشعَت غَت داخل
 .(1)يسمى علفنا ففيو نظر ٤بخالفتو لصريح كبلمهم

أنو لو أطلق العلف كدل يكن بببلدىم إال شعّب كجب فإف كاف لواحد دكاب  اويظهر أيضً 
كالربد من  يدفع ا٢برٌ  للضيفاف (منزالً )ذكر  (و) ،(2)ا منها دل يعلف إال كاحدةكدل يعْب عددن 

كيشَبط عليهم تعلية كبيوت الفقراء الذين ال ضيافة عليهم،  (3)فضوؿ مناز٥بم ككنائسهم
كال ٱبرج أرابب  ،(4)كما شرط عمر هنع هللا يضر على أىل الشاـاألبواب ليدخلها ا٤بسلموف ركباًنن 

ما ذكر من ا١بزية الٍب ىي دينار فلكثر كالضيافة  (ويؤخذ) ،(5)ا٤بنازؿ من مناز٥بم كإف ضاقت
ألجلهم فتصرؼ ا١بزية أك بد٥با كبدؿ الضيافة ال ىي  :أم (بدلو ألىل الفيء)يؤخذ  (أو)

 إليهم ال للمصاحل العامة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 (.ُٕ/ِ(، لساف العرب )ُُ/ْ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث )ُُٕ/ِانظر: مشارؽ األنوار )
 (.ِّٕ/ّانظر: إخبلص الناكم ) (ُ)

اعيػػل بػػن أىىب بكػػر بػػن عبػػد هللا بػػن إبػػراىيم بػػن علػػي بػػن عطيػػة بػػن علػػي الشػػرؼ : إ٠بواؼبصػػنف ىػػو
ىػػ، كػاف إمامػا ّٕٖػ، تػوُب سػنة ىػْٕٓ، كلد سػنة الشرجي اليماين الشافعي ا٤بعركؼ اب٤بقرئ الزبيدم

 ُب الفقو كالعربية كا٤بنطق كاألصوؿ، من مصنفاتو: الركض ٨بتصر الركضة، كاإلرشاد.
 (.ُِْ/ُ(، البدر الطالع )ْْْ/ُ(، بغية الوعاة )ِِٗ/ِانظر: الضوء االمع )

 (.  ُُْ/ٗ(، النجم الوىاج )ُُّٓ/ّ(، احملرر )ُّْ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ِ)
 (.  ٔٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ّٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِٕ/ْظر: أسُب ا٤بطالب )ان (ّ)
 : ٝبع كنيسة، كتطلق على متعبد اليهود، كتطلق أيضنا على متعبد النصارل.كنائسال (ْ)

 (.ُٕٓ(، القاموس احمليط )ص: ِْٓ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُٗٗ/ٔانظر: لساف العرب )
 (.  ُُٕٕٖبرقم  ّّٗ/ٗي ُب الكربل )أخرجو البيهق (ٓ)

ا، من أجل ٰبٓب بن عقبػة، فقػد قػاؿ ابػن َُْ/ٓقاؿ األلباين ُب إركاء الغليل ) (:"إسناده ضعيف جدِّ
 معْب: ليس بشيء ".

 (.  ُِٕ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ّٓ/ُٕ(، كفاية النبيو )ُّْ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ٔ)
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اجة إليها تقتضي التعميم، كإ٭با يؤخذ بدؿ ا١بزية كالضيافة أبف ا٢ب وفارقت الضيافة بدؽبا
ألف ا٤ببدؿ قد يكوف أىوف عليهم كاآلخذ للبدؿ كالصارؼ لو ىو اإلماـ أك  ؛منهم (برضى)

كال بطعاـ األمس بناء على  ،ًنئبو فليس للضيف ا٤بطالبة ابلبدؿ كما ال يطالب بطعاـ الغد
الطعاـ من غّب أكل ٖببلؼ طعاـ الوليمة؛ ألنو  أف الضيافة زائدة على ا١بزية، كلو ٞبل

٤بزدحم عليو فإف ا كلو ازدحم الضيفاف على ذمي أك عكسو خبز ،(0)مكرمة كما ىنا معاكضة
يرتب أمرىم كيؤخذ ما ذكر  (1)كليكن ٥بم عريف ،كثركا بدأ ابألسبق فإف تنازعوا أقرع بينهم

 . (2)ئر الديوفكسا  (بال إىانة)من ا١بزية كالضيافة أك البدؿ برفق 
كما كم ٗبا ال يعتقدكنو أف ٯبرم عليو ا٢بي  (3)ا٤بذكور ُب آية ا١بزية ويكفي ُب الصغار
ا لطائفة من تبعً  (7)كالرافعي (5)وتفسَته الذي مشى عليو اغباوي ،بذلك (4)فسره األصحاب

٤بيزاف ضع ا١بزية ُب ايرأسو كٰبِب ظهره ك  كيطلطئأبف ٯبلس اآلخذ كيقـو الذمي  اػبراسانيُت
 كيقبض اآلخذ ٢بيتو كيضرب ٥بزٲبتو.

، كدعول استحباهبا أك كجوهبا أشد خطل كدل ينقل أف أبف ىذه اؽبيئة ابطلة (8)رّده النووي
ا منها، كظاىر أنو ىذه ا٥بيئة ال ٯبوز النيب ملسو هيلع هللا ىلص كال أحد من ا٣بلفاء الراشدين فعل شيئن 

 فعلها.
                                                 

 (.ّٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِٕ/ُْب ا٤بطالب )(، أسُّْ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ُ)
 : ىو القيم أبمور القبيلة أك ا١بماعة من الناس يلي أمورىم كيتعرؼ األمّب منو أحوا٥بم. عريفال (ِ)

(، لسػػاف العػػرب ِِٓ(، ا٤بطلػػع علػػى ألفػػاظ ا٤بقنػػع )ص: ُِٖ/ّانظػػر: النهايػػة ُب غريػػب ا٢بػػديث )
(ٗ/ِّٖ.) 

 (.ُِٕ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ُّٓ/َُ(، ركضة الطالبْب )َّٓ/ُْكم الكبّب )انظر: ا٢با (ّ)
چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  كىػػػي قولػػػو تعػػػاذل (ْ)

. ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   
 (.ِٗسورة التوبة، اآلية )

 (.  ُِٓ(، كفاية األخيار )ص: َْٗ/ٗ(، النجم الوىاج )ُّٔ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ٓ)
 (.ُٖٔا٢باكم الصغّب )ص:  (ٔ)
 (.ِٕٓ/ُُالعزيز ) (ٕ)
 (.ُّٓ/َُركضة الطالبْب ) (ٖ)
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كإف اختلفا ُب الندب فيؤخذ ما  (0)اتفق عليو الشيخاف إذا قلنا بعدـ كجوهبا الذم(و)
يوكلو الكافر ُب األداء أك يضمن عن الكافر أك ٰبيل الكافر هبا عليو  (من يد مسلمٍ )ذكر

 .(2)دوف كالـ أصلو (1)كما أفاده كالمو
عند  (أو بضعف زكاة) (3)إما أف يكوف بدينار فلكثر كما مرٌ  ير اإلماـ ؼبن ذكرر وتق

ن تعقد ٥بم ا١بزية أداىا من أموا٥بم الزكوية ابسم صدقة ال ابسم جزية كقد طلب قـو ٩ب
فيو  (ؼبصلحة)جابتهم إذل ذلك إف رآه إا إذ ٯبب على اإلماـ أك ًنئبو كمن عرفوىا حي 

 ،كألربعْب من الغنم ،ضعف الزكاة كشاتْب ٣بمس من اإلبلللمسلمْب فيؤخذ منهم 
أك عشرة دراىم ٤بائٍب درىم،  ،كدينار لعشرين دينار ،لثبلثْب من البقر (4)كتبيعْب /أ[ٖٓ]ؿ/

اقتداء بعمر  (5)كتسقط عنهم اإلىانة كاسم ا١بزيةكا٣بمس ٤با سيقي ببل مونة كغّب ذلك، 
رب ال نؤدم ما تؤديو العجم فخذ منا ما أيخذ ع : ٫بنؼبا قالوا هنع هللا يضر ُب نصارى العرب

 الذمةكعقد ٥بم  (8)ايعنوف الزكاة، كدل ينكره منو أحده  فكاف إٝباعن  ؛(7)بعضكم من بعض
ا فليس ألحدىم نقض ما فعلو.  مؤبٌدن

                                                 

 (.ُّٓ/َُ(، ركضة الطالبْب )ِٕٓ/ُُانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ِّٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ِ)
 (.ُٖٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ّ)
 (.ُِٗانظر: )ص:  (ْ)
 كلد البقر أكؿ سنة، ٠بي بذلك ألنو يتبع أمو. التبيع (ٓ)

 (.ّٕٔ/َِ(، اتج العركس )ِٗ/ٖ(، لساف العرب )ُٕٗ/ُانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث )
 (.ٔٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ّٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُّْ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ٔ)
 (.  ُٕٓ/ُُ، كالبغوم ُب شرح السنة )(ُٕٕٖٗبرقم  ّّٔ/ٗأخرجو البيهقي ُب الكربل ) (ٕ)

 كاألثر مشهور عند أىل ا٤بغازم كما نقلو البيهقي عن اإلماـ الشافعي.
(، أسػػػػػُب ا٤بطالػػػػػب ُّٓ/ُ(، اإلقنػػػػػاع ُب مسػػػػػائل اإلٝبػػػػػاع )ّٔانظػػػػػر: اإلٝبػػػػػاع البػػػػػن ا٤بنػػػػػذر )ص:  (ٖ)

(ْ/ُِٕ.) 
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جعلت عليكم ضعف الصدقة  :وكيفية صيغة التضعيف أف يقوؿ العاقد ُب صورة العقد
 .(0)أك صا٢بتكم عنو ك٫بوه

إما مصدر أك فعل مضارع مبِب للمجهوؿ كما ُب نسخة معتمدة  "بضعفو " :(1)ولووق
كألنو على خبلؼ القياس  ؛فبل يضعف أخذًنه أك أعطيناه لئبل يكثر التضعيف (افربْ ال جُ )

أخرج بنٍب  (2)ا كدل يكن فيها بنتا لبوفا كثبلثْب بعّبن فيقتصر فيو على مورد النص فلو ملك ستن 
تْب أك امع أخذه فيعطى ُب النزكؿ مع كل كاحدة ش (4)ا١برباف أك حقتْب مع إعطاء (3)٨باض

كأيخذ ُب الصعود مع كل كاحدة مثل ذلك من الفيء، كأيخذ من مائتْب  ،اعشرين درٮبن 
فبل أيخذ أربع حقاؽ  (5)من اإلبل ٜباف حقاؽ أك عشر بنات لبوف، كال يفرؽ كما ُب الزكاة

 ىنا ٖببلؼ ما ىناؾ. (7) تشقيصنو الأبكٟبس بنات لبوف،  كنظر فيو 

                                                 

 (.ْٕ/ٔحملتاج )(، مغِب إُِ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ُّٕ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ُ)
 (.ِّٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ِ)
: مػػن اإلبػػل الػػٍب أٛبػػت سػػنتْب كدخلػػت ُب الثالثػػة، كالػػذكر ابػػن لبػػوف، ٠بيػػت بػػذلك: ألف بنػػت لبػػوف (ّ)

 أمها كلدت غّبىا فصار ٥با لنب. 
فقهػػػي )ص: (، القػػػاموس الْٖٓ/ِ(، ا٤بصػػػباح ا٤بنػػػّب )ُٕٓانظػػػر: ا٤بطلػػػع علػػػى ألفػػػاظ ا٤بقنػػػع )ص: 

ِّٕ.) 
٠بيت بذلك: ألف أمهػا قػد ضػرهبا الفحػل، فحملػت ك٢بقػت  : ما دخل ُب السنة الثانية،بنت ـباض (ْ)

 اب٤بخاض من اإلبل. 
(، القػػػػاموس احملػػػػيط )ص: ٓٔٓ/ِ(، ا٤بصػػػػباح ا٤بنػػػػّب )ُٕٓانظػػػػر: ا٤بطلػػػػع علػػػػى ألفػػػػاظ ا٤بقنػػػػع )ص: 

ّٔٓ.) 
ذكر حػػق، كىػػي ابنػػة ثػػبلث سػػنْب كدخلػػت ُب الرابعػػة، ٠بيػػت بػػذلك: ألهنػػا اسػػتحقت أف : كا٤بػػحقػػة (ٓ)

 تركب كٰبمل عليها. 
(، ا٤بطلػػػػػع علػػػػػى ألفػػػػػاظ ا٤بقنػػػػػع )ص: َُِ/ُ(، مشػػػػػارؽ األنػػػػػوار )ٖٗانظػػػػػر: حليػػػػػة الفقهػػػػػاء )ص: 

ُٖٓ  .) 

 (.ٕٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ْٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُّْ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ٔ)
 : ىو القطعة من األرض كالطائفة من الشيء. تشقيصال (ٕ)

= 
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الذم كجب ألجلو  أبف ا٤براد ىنا على احملاكاة ٤با ىناؾ ما أمكن كإف اختل ا٤بعُب وجياب
ة من عشر؛ اة من عشرين كنصف شاكش  بكال أيخذٮبا فيما دكف النصا عدـ التفريق ٍبٌ 

 إ٭با كرد فيما يلـز ا٤بسلم. (0)ألف األثر
  .ؿ كىو قياس ابب الزكاة: كيعترب النصاب كل ا٢بو (1)قيل
إنو جزية ُب ا٢بقيقة يرجح  (3)كقو٥بم اآلٌب ،: آخره كىو اعتبار ا٤بعُب ُب ىذا الباب(2)وقيل
 الثاين. 
أو )العاقد على الضعف إف دل يف ا٤بلخوذ بدينار لكل رأس ٩بن تلزمو ا١بزية  (وزاد)
ي أحسن إف كَب ا٤بلخوذ فه (4)كما تفيده عبارة أصلوكلو عن قدر الزكاة ببل تضعيف  ص(نق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

(، ا٤بصػػػػػػػباح ا٤بنػػػػػػػّب ّّٓ(، ا٤بطلػػػػػػػع علػػػػػػػى ألفػػػػػػػاظ ا٤بقنػػػػػػػع )ص: ِٕٓ/ِانظػػػػػػػر: مشػػػػػػػارؽ األنػػػػػػػوار )
(ُ/ُّٗ.) 

ىػو مػا أخرجػو البخػارم ُب صػحيحو، كتػاب الزكػاة، ابب مػن بلغػت  واألثر الذي أشار إليو الشػارح (ُ)
( مػػن حػػديث أنػػس هنع هللا يضر  أف أاب بكػػر ُّْٓبػػرقم  ُُٕ/ِض كليسػػت عنػػده )عنػػده صػػدقة بنػػت ٨بػػا

هنع هللا يضر كتػػب لػػو فريضػػة الصػػدقة الػػٍب أمػػر هللا رسػػولو ملسو هيلع هللا ىلص: "مػػن بلغػػت عنػػده مػػن اإلبػػل صػػدقة ا١بذعػػة، 
لػػو، أك كليسػػت عنػػده جذعػػة، كعنػػده حقػػة، فإهنػػا تقبػػل منػػو ا٢بقػػة، كٯبعػػل معهػػا شػػاتْب إف استيسػػرات 

عشػػرين درٮبػػا، كمػػن بلغػػت عنػػده صػػدقة ا٢بقػػة، كليسػػت عنػػده ا٢بقػػة، كعنػػده ا١بذعػػة فإهنػػا تقبػػل منػػو 
ا١بذعة، كيعطيو ا٤بصدؽ عشػرين درٮبػا أك شػاتْب، كمػن بلغػت عنػده صػدقة ا٢بقػة، كليسػت عنػده إال 

ت لبػوف بنت لبوف، فإهنا تقبل منو بنت لبوف كيعطػي شػاتْب أك عشػرين درٮبػا، كمػن بلغػت صػدقتو بنػ
كعنده حقة، فإهنا تقبل منو ا٢بقة كيعطيو ا٤بصػدؽ عشػرين درٮبػا أك شػاتْب، كمػن بلغػت صػدقتو بنػت 
لبػوف كليسػػت عنػػده، كعنػده بنػػت ٨بػػاض، فإهنػػا تقبػل منػػو بنػػت ٨بػػاض كيعطػي معهػػا عشػػرين درٮبػػا أك 

 شاتْب".

 (.  ِِِ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ٕٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ُّْ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ِ)
 (.ِِٓ(، الشامل البن الصباغ )ص: َْٓ/ٕ(، التهذيب )ُِْ/ْانظر: التدريب ) (ّ)
 سيذكره بعد بضعة أسطر. (ْ)
 (.ُٗٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٓ)
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ن تلزمو ا١بزية منهم؛ ألنو جزية ُب ا٢بقيقة كإف ٠بي ابسم ٩ب (بدينار لكل)ا ال ظنِّا منهم يقينن 
 .(0)سم كرضوا اب٤بعُبفعن عمر هنع هللا يضر أنو قاؿ: ىؤالء ٞبقى أبوا االالزكاة 

أف ٧بل إجابتهم األخذ إف تيقنا كفاه بدينار كإال دل ٯبابوا كأهنم ٯبابوف  (1)وعلم من كالمو
كال نظر إذل لزـك أخذ األقل من  اكإف اقتضت إجابتهم تسليم بعضهم عن بعض ما التزمو 

تـز دينار ٩بن يقل مالو الزكوم كعدـ األخذ ابلكلية ٤بن ال ماؿ لو زكوم؛ ألف لبعضهم أف يل
الضعف فرآه يزيد  إذا شرط (و) ،عن نفسو كعن غّبه كغرضنا ٙبصيل دينار عن كل رأس

؛ ألف الزايدة (قاؿيُ )ليسقط عن الزائد كيعاد اسم ا١بزية فإنو  (ّ)على الدينار فسلؿ اإلقالة
كعقد ا١بزية بتقرير اإلماـ ٤بن مٌر  ،(3)أثبتت لتغيّب االسم فإذا رضوا ابالسم كجب إسقاطها

ُب  نظّب ما ذكر :أم (كذلك) :بقيدين زادٮبا بقولو ((4)خبراج أو)ار أك بضعف الزكاة بدين
على ما )الضعف من اشَباط عدـ النقص عن دينار كأف ال يفعل إال ٤بصلحة أف يضرب 

 ،ا يؤدكنو ابلشرطْب السابقْبمن أراضيهم صلحنا على أف تكوف األرض ٥بم خراجن  (فتح
كما أرضهم كرددًنه ٥بم ٖبراج أك صلحنا بشرط أف األرض لنا  من (قهًرا)على ما فتح  (ال)

فإف ىذا ا٣براج ليس جزية بل ىو زائد عليها ملخوذ بعقد  ،فهي أحسن (5)أفادتو عبارة أصلو
كما ُب أرض السواد فهو مستمر على األرض بعد إسبلمهم كال يشَبط أف   ،إجارة مؤبدة
 .(7)ايبلغ دينارن 

                                                 

 (.ُِّ/ْ(، التلخيص ا٢ببّب )ُِِ/ٗانظر: البدر ا٤بنّب ) (ُ)
 (.ِّٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ِ)
 سقاط.اإلرفع ك ال: لغة اإلقالة (ّ)

 : عبارة عن رفع العقد، كقيل: إنو مشتق من القوؿ كٮبزتو للسلب أم: أزاؿ القوؿ السابق.اصطالًحا
 (.ٕٔ(، أنيس الفقهاء )ص: ٕٗٓ/ُُ(، لساف العرب )َُٖٖ/ٓانظر: الصحاح )

 (.ُِٖ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ِّٗ/ُٗ(، اجملموع )َّٕ/ّانظر: ا٤بهذب ) (ْ)
 .ل من غلة األرض كلذلك أطلق على ا١بزيةما ٰبص :جا اػبر  (ٓ)
 (.ٔٔ(، أنيس الفقهاء )ص: ُٔٔ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِِٓ/ِانظر: لساف العرب ) 
 (.ُٗٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٔ)
 (.ٕٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِٖ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٕ/ٕانظر: الوسيط ) (ٕ)
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كيؤخذ ذلك حٌب من أرض ٫بو النساء  ،ك٥بم إجارهتا (0)هاوال جيوز ؽبم بيع وال ىبت
 ،(1)خالفًا ؼبا يومهو كالـ اغباويكالصبياف ٖببلؼ ما ضرب على ما فتح صلحنا فإنو جزية 

كال يؤخذ من أرض ٫بو  ،كيشَبط أف يفي بدينار عن كل كاحد منهم كتصرؼ مصارفها
جزية   ؛ ألنوفيسقط حينئذ (يسلمواحىت )صيب ك٦بنوف كيؤخذ كإف دل تزرع األرض أك ابعوىا 

أك استلجرىا بقي ا٣براج على البائع كا٤بؤجر كيؤخذ منهم ُب  كما تقرر فإف اشَباىا مسلم
اإلماـ أك ًنئبو ُب  (وأذف) ،ونويف أحياه كشرط عليهم اآلخذ ٤با ٰبإ ككذا غّبهموات يزرعونو 

أك دعت ا٢باجة إذل دخولو  (غبريب احتيج)من غّب ماؿ  (2)دخوؿ دارًن كلو ا٢بجاز كما مر
 أك بتجارة نضطر ٫بن إليها كلسماع كبلـ هللا تعاذل؛ ألف لو ُب ىذه ا٢بالة دخوؿ غّب رسوالن 

 .(3)ا٢بجاز ببل إذف كما ذكره الشيخاف
دخلتي لذلك  :صدؽ ُب قولوكإف كاف العشر مشركطنا عليهم، كيي  وال جيوز أخذ شيء منو

اإلماـ أك ًنئبو إف أذف لو ُب  (أخذ) نضطر إذل ٘بارتو ذل دخولو كلف دلتدع حاجة إ (وإال)
ألخذ عشر ما معو من أمواؿ ٘بارتو كال أيذف لو إال هبذا  (بشرط) :الدخوؿ بقيد زاده بقولو

ٖببلؼ ما إذا دل يشَبط عليو ذلك؛ ألنو دل  (4)كما فعلو عمر هنع هللا يضر  (عشر ذبارتو)الشرط 
 (5)ا ؼبا يومهو كالـ أصلوخالفً كإف تردد إذل ببلده  (السنةمرة ُب )كال أيخذ منو إال  ،يلتـز

                                                 

   إذل الغّب.: إيصاؿ النفع لغة اؽببة (ُ)
 : ٛبليك العْب ببل عوض.اصطالحا

 (.ٓٗ(، أنيس الفقهاء )ص: ُْٔ(، التعريفات للجرجاين )ص: ّٕٔ/ِانظر: ا٤بصباح ا٤بنّب)
 (.ُٗٔا٢باكم الصغّب )ص:  (ِ)
 (.ُُٗانظر: )ص:  (ّ)
 (ُّٗ/َُ(، ركضة الطالبْب )ِّٓ/ُُانظر: العزيز ) (ْ)
بػرقم  ّّٓ/ٗ(، كالبيهقػي ُب الكػربل )ِْْرقػم ٖٗاآلاثر )ص: أخرجػو دمحم بػن ا٢بسػن الشػيباين ُب  (ٓ)

ُٖٕٔٓ.) 
 (.َِٗٗرقم ِٓٔ/ْكإسناده ضعيف من أجل أيب حنيفة كىو ضعيف كما ُب ميزاف االعتداؿ ) 

 (.ُٗٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٔ)
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ُب  (وزاد) ،كال ٲبهلو إذل البيع إال إف كاف ا٤بشركط عليو عشر ٜبن ما بيع من ٘بارتو ،كاعبزية
 عنو كٯبتهد ُب ذلك ٕبسب ا٤بصلحة بل لو اقتضت (أو نقص)االشَباط على العشر 

اجة قد تدعو إليو ُب اتساع ا٤بكاسب أف يعفوىم عن األخذ جاز؛ ألف ا٢ب /ب[ٖٓ]ؿ/
كما قالو  ،(1)ىذا ُب حق الرجل أما ا٤برأة فبل يؤخذ منها شيء كإف دخلت للتجارة (0)كغّبه
 ألف ٥با اإلقامة بدارًن ببل عوض. ؛(2)ؾبلي
(3)ا مر٩بذلك عليها لدخوؿ ا٢بجاز كما علم اشَباط  ،نعم

أراد أف يتجر  (كذمي) 
و ٩بنوع من دخولو كا٢بريب من سائر ببلد اإلسبلـ فلئلماـ أك ًنئبو غّب ا٢بـر فإن  (ابغبجاز)

اإلذف لو ُب دخولو ببل شرط إف احتيج لدخولو كإال فيشَبط أخذ العشر أك أزيد أك أنقص 
ا إال إف شرط عليو مع ك٘بارتو اب٢بجاز ال أيخذ منها شيئن  ،ٕبسب ما ظهر لو من ا٤بصلحة

 لكن تقديره ابلعشر ُب ا٢بريب كنصفو ُب الذمي ٕبسب ما بعمر هنع هللا يضر ا منها اقتداءن ا١بزية شيئن 
  .ظهر من ا٤بصلحة

أك  (صغَت)لو  (ولد)مع  (و)مع زكجات لو  :أم (ذمي بنسوة)بعقد ا١بزية  (وأمن)
دل يظهرىا  (طبر)مع  (و)لو حٌب العبيد كإف كثركا  (ماؿ)مع  (و)٦بنوف كا٤براد بو ا١بنس 
؛ ألنو ال (4)يستحقو كإف دل يشَبط دخو٥بم اعتمادنا على قرينة ا٢باؿ كخنزير بيده كسائر ما

                                                 

 (.ٕٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِٖ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ُّٗ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ُ)
 (.  ُِٖ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ِِِ(، الشامل البن الصباغ )ص: ِٕٔ/ُِانظر: البياف ) (ِ)
، كػػاف مػػن أئمػػة األصػػحاب القاضػػي هبػػاء الػػدين أبػػو ا٤بعػػارل اجمللػػي بػػن ٪بػػا ا٤بخزكمػػي األسػػيوطي :ىػػو (ّ)

و ترجع الفتيا بداير مصر، تفقو علػى الفقيػو سػلطاف ا٤بقدسػي كبػرع كصػار مػن كبػار ككبار الفقهاء كإلي
 .  ىػَٓٓاألئمة، من تصانيفو: الذخائر، قاؿ اإلسنوم: كىو كثّب الفركع كالغرائب، توُب سنة 

(، طبقػػػػات ِّٔ(، طبقػػػػات الشػػػػافعيْب )ص: ِٕٕ/ٕانظػػػػر: طبقػػػػات الشػػػػافعية الكػػػػربل للسػػػػبكي )
 (.ُِّ/ُة )الشافعية البن قاضي شهب

 (.ُُٗانظر: )ص:  (ْ)
(، ركض الطالػػػػػب ٕٕٓ(، شػػػػػرح ا٢بػػػػػاكم الصػػػػػغّب للقونػػػػػوم )ص: َُْ/ُٕانظػػػػػر: كفايػػػػػة النبيػػػػػو ) (ٓ)

(ِ/ٖٖٔ.) 
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أيمن إذا دل أيمن على ما ذكر فبذلو ا١بزية إ٭با ىو لعصمة ٝبيع ذلك فيحـر إتبلفو كعلى 
 .(0)ا٤بتلف الضماف إال ٫بو ا٣بمر كما أيٌب

الرد  غصبها من ذمي كجب عليو كلو ،أريقت عليو كال ٜبن للذمي ولو ابعها ؼبسلمٍ 
كمؤنتو، كلو قضى ا٤بسلم دينو كجب عليو القبوؿ ما دل يعلم أنو من ٜبن ٟبر كإال دل ٯبز 

 .(1)القبوؿ
 .(3)ا لإلسنويخالفً : إف الذمي ٲبلك ٜبن ذلك ضعيف (2)وقوؿ القفاؿ

كصبياف  ىمن نساء كخناث (انقصي قرابة وصهر)مع شرط  :أم (بشرط)أمن  (و)
شَبط دخولو منهم فليس لو أف يستتبع من شاء؛ ألنو ٱبرج ك٦بانْب كأرقاء ٖببلؼ من دل ي

 عن الضبط.
ذلك أبنو إف كاف االستتباع إ٭با ٰبصل ابلشرط فبل يتقيد  (4)واستشكل صاحب الواُب

بشرط دخوؿ اتباع ُب العقد كال  :ابألقارب ك٫بوىم، قاؿ: كلعلهم أرادكا ابلشرط أف يقوؿ
 نتهى.يعينهم كىو الظاىر كإال ففيو احتماؿ. ا

أبنو ال يلـز من توقف االستتباع على الشرط عدـ التقييد بنحو األقارب؛ ألف  وجياب
كبينهم جوزت لو اشَباط دخو٥بم فمٌب دل يشَبطو كانوا  واألصل عدـ دخو٥بم لكن العلقة بين

                                                 

 (.َُٓانظر: )ص:  (ُ)
 (.ٕٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِٔ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ُِّ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ِ)
 (.ُّْ/ٓ) (، الغرر البهيةْْٕ/ٖانظر: ا٤بهمات ) (ّ)

، ابتػداء أمػره يعمػل األقفػاؿ ككػاف حاذقػا : أبو بكر عبػد هللا بػن أٞبػد بػن عبػد هللا ا٤بػركزموالقفاؿ ىو
ُب صػػناعتو، فهػػداه هللا سػػبحانو إذل التفقػػو، فػػَبؾ الصػػنعة، كأقبػػػل علػػى الفقػػو كىػػو ابػػن ثبلثػػْب سػػػنة، 

 .  ىػُْٕ تعاذل ُب تعلمو حٌب فاؽ العلماء ُب فقهو كصار أفقو أىل زمانو، توُب سنة فبارؾ هللا
(، طبقػػات الشػػافعية البػػن شػػهبو ُّٕ(، طبقػػات الشػػافعيْب )ص: ِٕ/ُٕانظػػر: الػػواُب ابلوفيػػات )

(ُ/ُِٖ.) 

 (.ْْٔ/ٖا٤بهمات ) (ْ)
 (.ُِِ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٓ)
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اتباعي من غّب تعيْب  :على األصل فبل فرؽ بْب أف يعٌينهم أك ال على أف ُب االكتفاء بقولو
  كقفة.

ابلياء إ٭با أيٌب على ا١بر ابجملاكرة أك مع حذؼ ا١بار كىو ابء ا٤بعية،  "ًنقصي" :(0)وقولو
على ذمي أك ترؾ تنوين الشرط ليصّب ا٤بصدر  اككبلٮبا ضعيف فكاف األكذل الرفع عطفن 

 ا ٤بفعولو كإف كاف فيو إهباـ.مضافن 
وغ أك أفاقو كعتق أك ببل (كمل)ا إذا يدخل ُب عقدىا تبعن  (ؼبن)عقد ا١بزية  (وجدد)

ظهور ذكورة ابلنسبة للخنثى كال يكتفي حينئذ بعقد متبوع النقطاع التبعية ابلكماؿ كيكوف 
من كقت عركض ىذه األحواؿ كلئلماـ أتخّب حو٥بم إذل حوؿ أىاليهم فيلخذ  ؿابتداء ا٢بو 

قصه كلو دخل ًن ،(1) لئبل ٱبتلف أكاخر األحواؿا مثبلن من أىلهم سنة كمنهم سنة كنصفن 
اب٤بعجمتْب أم: خفض الذمي  (ضّ وغَ ) ، جاز اسَبقاقودارًن، كليس اتبعنا كدل يطلب أماًنن 

أىل  (4)واستظهره الزركشي (3)كما قالو اعبرجاينكا٤براد بو  ،(2)لو (جار)بناء  (عنبناه ) كجوابن 
ف كإف دل يشَبط عليو ُب العقد أك رضي ا١بار أك كا (مسلم) ،٧بلتو دكف ٝبيع أىل البلد

                                                 

 (.ِّٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ُ)
(، مغػػػػِب احملتػػػػاج ٕٕٕ(، شػػػػرح ا٢بػػػػاكم الصػػػػغّب للقونػػػػوم )ص: َّّ/َُانظػػػػر: ركضػػػػة الطػػػػالبْب ) (ِ)

(ٔ/ٔٓ.) 
 (.ّٓٓ/ّ(، ٙبرير الفتاكم )ُٓ/ٖ(، السراج على نكت ا٤بنهاج )ُُْٕ/ْانظر: عجالة احملتاج ) (ّ)
 (.ََُ/ٖ(، هناية احملتاج )ٕٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِِ/ِانظر: فتح الوىاب ) (ْ)

قاضػي البصػرة، كشػيخ الشػافعية هبػا، تفقػو  : أٞبد بن دمحم بن أٞبد أبو العباس ا١برجػايناين ىوواعبرج
على الشيخ أيب إسػحاؽ الشػّبازم، نقػل عنػو الرافعػي ُب النجاسػات، ٍب ُب قضػاء ا٢باجػة ُب اسػتدابر 

 .  ىػِْٖمن تصانيفو: الشاُب، كالتحرير، توُب سنة  الشمس كالقمر، ٍب ُب آخر التيمم،
(، ْٕٓ(، طبقػػػػػات الشػػػػػافعيْب )ص: ُّٕ/ُانظػػػػػر: طبقػػػػػات الفقهػػػػػاء الشػػػػػافعية البػػػػػن الصػػػػػبلح )

 (.َِٔ/ُطبقات الشافعية البن شهبة )

 (.ُّٕ/ِالديباج ) (ٓ)



 

 

 
 

029 

 اإليداد شزح اإلرشاد البٍ حجز اذليتًي

البناءاف كلئبل  ، كليتميز(0)لكنو ضعيف "اإلسبلـ يعلو كال يعلى"بناؤه ُب غاية اال٬بفاض ٣برب 
 كألف ا٤بنع منو حملض حق الدين. ،عوراتنا يطلع على

بناء  ٛباـ أف بناء ا١بار إذا قصر ٕبيث دل يعتد ُب السكُب ٥بدـ أك عدـ (1)وحبث البلقيٍت
 ٲبنع الذمي من بناء جداره على أقل ٩با يعتاد ُب السكُب لئبل يتعطل عليو حقها الذم دل

 لساك كإذا طوؿ أك  ،قد ينافيو (2)الشيخُت وإف كالـعطلو ا٤بسلم أك يعطل عليو كىو متجو 
 ىدـ ما حصل بو التطويل أك ا٤بساكاة.

 (عاؿ اشًتاه)بناء  (يوبق) ،ما لو انفردكا بقرية فلو أف يطٌولو ما شاء وخرج ابعبار
ناه قبل أف ٛبلك ببلدىم  إذ ا٥ببة ك٫بوىا كذلك، كلو دل يكن مستحق ا٥بدـ أك بالذمي مثبلن 
؛ ألنو كضع ٕبق لكنو ٲبنع من طلوع سطحو إال بعد ٙبجّبه ٖببلؼ ا٤بسلم؛ ألنو فبل يهدـ
سلم ٖببلؼ ٗبنع صبياهنم من اإلشراؼ على ا٤ب (5)عن اؼباوردي (4)وُب الكفاية ،(3)ملموف

كلو عبل ا٤بسلم جداره دل يسقط ا٥بدـ  ،صبياننا فلو اهندـ البناء ا٤بذكور امتنع العلو كا٤بساكاة
  .(7)كما حبثو ابن الصالحعن جدار الذمي 

                                                 

لم الصػػػيب كػػػذا قػػػاؿ، كا٢بػػػديث أخرجػػػو البخػػػارم ُب صػػػحيحو، تعليقػػػا، كتػػػاب ا١بنػػػائز، ابب إذا أسػػػ (ُ)
( مػػن قػػوؿ ابػػن عبػػاس رضػػي هللا عنهمػػا، كأخرجػػو الػػركايين ُب مسػػنده ّٗ/ِفمػػات ىػػل يصػػلى عليػػو )

 ( من حديث عائذ بن عمرك مرفوعنا. ّٖٕرقم ّٕ/ِ)
(: "ٝبلػػػة القػػػوؿ أف ا٢بػػػديث حسػػػن مرفوعػػػا ٗبجمػػػوع طريقػػػي َُٗ/ٓقػػػاؿ األلبػػػاين ُب إركاء الغليػػػل )
 عائذ كمعاذ، كصحيح موقوفا".

 (.ِْٓ/ْيب )التدر  (ِ)
 (ِّْ/َُ(، ركضة الطالبْب )َْٓ/ُُانظر: العزيز ) (ّ)
 (.   ٕٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِِ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ِِْ/ٗانظر: النجم الوىاج ) (ْ)
 (.ّٔ/ُٕكفاية النبيو ) (ٓ)
 (.ِّٓ/ُْا٢باكم الكبّب ) (ٔ)
 (.ْٔٔ/ِفتاكم ابن الصبلح ) (ٕ)

، كلػد ن بن موسى تقي الدين أبو عمرك الكػردم الشػهرزكرم: عثماف بن عبد الرٞبوابن الصالح ىو
ىػػػ، قػػاؿ ابػػن خلكػػاف:" كػػاف أحػػد فضػػبلء عصػػره ُب التفسػػّب كا٢بػػديث ّْٔىػػػ، تػػوُب سػػنة ٕٕٓسػػنة 

 .  ككاف من الدين كالعلم على قدـ حسن"كالفقو كلو مشاركة ُب فنوف عدة ككانت فتاكيو مسددة 
= 
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 بزكاؿ ا٤بفسدة. (0)ونظر فيو الشارح
فيما إذا ابع الذمي جداره ا٤بستحق للهدـ من مسلم أنو  (1)وحاصل كالـ ابن الرفعة

لظهور الفرؽ بينهما كاألكجو  (2)وبو يتأيد ما ذكره ابن الصالحبيع كال يسقط ا٥بدـ، يصح ال
 /أ[ٖٔ]ؿ/ أيضنا أنو ال يسقط ا٥بدـ بوقفو على كافر كإف كاف النظر ا٤بسلم سواء قلنا ا٤بلك

 ُب ا٤بوقوؼ هلل تعاذل أـ لآلدمي ٖببلؼ كقفو على مسلم لزكاؿ ا٤بفسدة.
حكاه  (4)وىو كذلك اتفاقًا ،و استئجار دار عالية ليسكنهاأف ل "بناه" :(3)وأفهم قولو

اء بن (8)نٍب تردد ُب أنو ىل ٯبرم مثلو فيما لو ملك دارا ٥با ركش ،(7)عن اؼبرشد (5)الزركشي
لك كالركشن ٢بق اإلسبلـ، كقد ألف التعلية من حقوؽ ا٤بً  ؛على األصح أنو ٩بنوع منو أكال

 كىو ٧بتمل. ،(9)كفيو ميل إذل ترجيح الثاين ؟زاؿ
  (بشرط)للرىباف ك٫بوىا من سائر متعبداهتم  (00)صوامعك  (01)كبيع (كنائس)تبقى  (وكذا)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

(، طبقػػػػات ِّٔ/ٖطبقػػػػات الشػػػػافعية الكػػػػربل للسػػػػبكي ) (،َّٔ/ُٔانظػػػػر: سػػػػّب أعػػػػبلـ النػػػػببلء )
 (.ُُّ/ِالشافعية البن شهبة )

 /ب(ُْٓ)ؿ/ انظر: شرح اإلرشاد للجوجرم (ُ)
 (.ّٔ/ُٕكفاية النبيو )  (ِ)
 (.ْٔٔ/ِفتاكم ابن الصبلح ) (ّ)
 (.ِّٕ)ص: انظر: اإلرشاد  (ْ)
 (.ََُ/ٖ(، هناية احملتاج )ٕٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِِ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٓ)
 (.ٕٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِِ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٔ)
 (.ٕٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُْٓ/ٓ(، الغرر البهية )ّٔ/ُٕانظر: كفاية النبيو ) (ٕ)
 . ١بدار من ا١بذكع يوسع بو ا٤بنزؿ أك ٯبعل ٩برا ٲبر عليو: ىو ما ٱبرج من اروشنال (ٖ)

 (.ُٕٔ/ُ(، فتح القريب )ُّٔ/ِّ(، اتج العركس )ُِّانظر: طلبة الطلبة )ص: 
 (.ََُ/ٖ(، هناية احملتاج )ٕٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِِ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٗ)
 يل: كنيسة اليهود، كا١بمع بيع.: ابلكسر: كنيسة النصارل، كقالِبيعة (َُ)
 (.ّٗٔ/َِ(، اتج العركس )ِٔ/ٖ(، لساف العرب )ِّٔ/ِانظر: احملكم كاحمليط األعظم ) 
 : ىو منار الراىب كمتعبدة.صوامعال (ُُ)

= 
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ا على أف األرض لنا كيسكنوهنا ٖبراج كشرط إبقاء الكنائس ك٫بوىا ٥بم ا صلحن أبف فتحنا بلدن 
 فيمكنوف من ذلك ككلهنم استثنوىا.

ا١بواز حكم شرعي كدل يرد الشرع  جاز إبقاؤىا ا٤براد بو ذلك؛ ألف :(0)وقوؿ الشيخُت
 ا٤ببٌقاة ابلشرط إذا اهندمت كلو هبدمهم ٥با تعداين  (وتعاد) ،ٔبواز ذلك كإ٭با ا٤براد عدـ ا٤بنع

حداث فَبمم ٗبا هتدـ ىا؛ ألهنا مبقاه كالعمارة ليست إبكإف دل يشَبطوا عود (1)ا للفارقيخالفً 
 (3)بن يونس ُب شرح الوجيزام صرح بو ، كاعَبض أبنو الذ(2)قالو السبكي ال آبالت جديدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 (.ْٔٔ/ُْ(، لساف العرب )ْٔ/ِ(، مشارؽ األنوار )ُِٓ/ّانظر: هتذيب اللغة )
 (.ُِْ/ُٗ، اجملموع )(ّٖٓ/ُُانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ِٕٖ/ْ(، ٙبفة ا٢ببيب )َِِ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ِ)

ىػػػ، ّّْ، كلػػد سػػنة : ا٢بسػػن بػن إبػػراىيم بػػن علػػي بػػن برىػػوف القاضػي أبػػو علػػي الفػػارقيوالفػػارقي ىػػو
قػػورا ال أتخػػذه ُب ا٢بػػق لومػػة الئػػم، تفقػػو علػػى دمحم الكػػازركين ٍب ىػػػ، كػػاف كرعػػا زاىػػدا ك ِٖٓتػػوُب سػػنة 

علػػى أيب إسػػحاؽ الشػػّبازم كأيب نصػػر بػػن الصػػباغ كالزمهمػػا حػػٌب بػػرع ُب ا٤بػػذىب كصػػار مػػن أحفػػظ 
 أىل زمانو.

(، طبقػػػػػات ٕٔٓ(، طبقػػػػػات الشػػػػػافعيْب )ص: ٕٓ/ٕانظػػػػػر: طبقػػػػػات الشػػػػػافعية الكػػػػػربل للسػػػػػبكي )
 (.  َّّ/ُالشافعية البن شهبة )

 (.ُْٓ/ِفتاكم السبكي ) (ّ)
، : قاضي القضاة علي بن عبد الكاُب بن علي بن ٛباـ بػن يوسػف تقػي الػدين السػبكيوالسبكي ىو

حسػن السػمت مػن أكعيػة ىػ، كاف صادقا متثبتا خػّبا دينػا متواضػعا ٕٔٓىػ، توُب سنة ّٖٔكلد سنة 
 العلم، من تصانيفو: اجملموع ُب شرح ا٤بهذب كدل يكمل، كاالبتهاج ُب شرح ا٤بنهاج.

(، طبقات الشػافعية البػن ُْٕ/َُ(، طبقات الشافعية للسبكي )ُٔٔ/ُِانظر: الواُب ابلوفيات )
 (.ّٖ/ّشهبة )

 (.ِٕٖ/ْب )(، ٙبفة ا٢ببيٖٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُْٔ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ْ)
، كلػد : عبد الرحيم بن دمحم بن دمحم بن يونس بن منعة اتج الػدين أبػو القاسػم ا٤بوصػليوابن يونس ىو

"كػػاف فقيهػػا ىػػػ، كػػاف مػػن بيػػت الفقػػو كالعلػػم اب٤بوصػػل قػػاؿ اإلسػػنوم: ُٕٔىػػػ، تػػوُب سػػنة ٖٗٓسػػنة 
 أصوليا فاضبل"، من تصانيفو: التعجيز ُب اختصار الوجيز، ككتاب النبيو ُب اختصار التنبيو. 

= 
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كليس ٥بم توسيعها؛ ألف الزايدة ُب  م آبالت جديدة،أهنا ترم (0)تضى كالمو االتفاؽ عليوواق
، "تعاد" :بقولو (1)حكم كنيسة متصلة ابألكذل، كمن ٍب اغتُب عن ذكر ذلك مع أنو ُب أصلو

  .اسة كغّبىاأنو ال فرؽ بْب الدر  (3)وغَتمها (2)وقضيتو ككالـ الشيخُت
أهنا  (7)ورجحو صاحب االنتصار، (5)التحقيق ما صححو اؼباوردي: (4)لكن قاؿ البلقيٍت

 (وبشرط)تعد ٤با فيها من معُب اإلنشاء،  ف دل يبق منها جدراف كال آاثر دلأب (8)إف اندرست
 ا كىذا منالكنيسة ك٫بوىا، ككلهنم استثنوىا أيضن  (ربدث)منهم إلحداثها ُب ىذه الصورة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

(، طبقػػػات الشػػػافعية ُٖٗ(، طبقػػػات الشػػػافعيْب )ص: ُُٗ/ٖانظػػػر: طبقػػػات الشػػػافعية للسػػػبكي )
 (.ُّٔ/ِالبن شهبة )

 (.ِٕٖ/ْيب )(، ٙبفة ا٢ببٖٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُْٔ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ُ)
 (.َِِ/ِانظر: الوجيز ) (ِ)
 (.ُّْ/ُٗ(، اجملموع )ّٖٓ/ُُانظر: العزيز ) (ّ)
(، الػػػػنجم ِٖٕ(، شػػػػرح ا٢بػػػػاكم الصػػػػغّب للقونػػػػوم )ص: ِّٓانظػػػػر: الشػػػػامل البػػػػن الصػػػػباغ )ص:  (ْ)

 (.َِْ/ٗالوىاج )
 (.ُِِ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ّْٖ/ُانظر: اإلسعاد ) (ٓ)
 (.ِّّ/ُْا٢باكم الكبّب ) (ٔ)
 (.  َْٖ/ِاالنتصار ) (ٕ)

: عبػػػد هللا بػػػن دمحم بػػػن ىبػػػة هللا بػػػن ا٤بطهػػػر بػػػن أيب عصػػػركف بػػػن أيب السػػػرم وصػػػاحب االنتصػػػار ىػػػو
اهتم األخيػار، قػاؿ عمػر ىػػ، أحػد الشػافعية ُب زمانػو كقضػٖٓٓىػ، تػوُب سػنة ِْٗ، كلد سنة التميمي

 بن ا٢باجب: "كاف فقيها عدال صا٢با يقرأ كل يـو كليلة ختمة"، من تصانيفو: فوائد ا٤بهذب.
(، طبقػػػات الشػػػافعية ُِّ/ٕ(، طبقػػػات الشػػػافعية للسػػػبكي )ُٕٔانظػػػر: طبقػػػات الشػػػافعيْب )ص: 

 (.ِٕ/ِالبن شهبة )
 : أم: انطمست كا٭بحت. اندرست (ٖ)

 (.ُِٔ/ّإعانة الطالبْب ) (،َٕ/ُٔ(، اتج العركس )ْٓٓص: انظر: القاموس احمليط )
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كمالوا إذل قوؿ  (3)ه لكن توقف فيو صبعاوأقر  (2)والروايين (1)وىو ما نقلو الشيخاف (0)زايدتو
 ا٤باكردم ابالمتناع.

لو من إبقائها ألف إطبلؽ اللفظ يقتضي فيمنعوف ك  وال إحدااثً  أما إذا مل يشًتطوا إبقاءً 
 (ببلد)ا بل لقن دكف شرط إحداثها ٙبدث لكن ال مط :أم (ودونو) ،أف البلد كلو صار لنا

ا٤بسلمْب  (صاحل)الذمي يؤدم خراجها؛ ألنو ٤با  :أم (لو)ا على أف األرض فتحناه صلحن 
 . (4)صارت الدار  كا٤بلك لو كىذا من زايدتو (عنو)

حيث جازت بل ٯبوز تطيينها من داخل  إخفاء كنائسهم وال إخفاء عمارهتا وال جيب
 كفيو كقفة. (8)النورةك  (7)صٌ خرفتها اب١بً ز ، كقضية جواز (5)كخارج

من أف الغرض ُب بلد فتح صلحنا، كاألرض لنا أك ٥بم ما فتح  وخرج دبا دؿ عليو كالمو
كالبصرة  (9)عنوةن كا٤بغرب كفارس كمصر على ما مٌر أك أحدثناه ُب دارًن كبغداد كالكوفة

                                                 

 (.ِّٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ُ)
 (.ِّّ/َُ(، ركضة الطالبْب )ّٖٓ/ُُانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ّٗٔ/ُّٕبر ا٤بذىب ) (ّ)
(، حاشػػية ا١بمػػل ُْٗ/ٗ(، الػػنجم الوىػػاج )ٖٕ/ٔ(، مغػػِب احملتػػاج )َِِ/ْانظػػر: أسػػُب ا٤بطالػػب ) (ْ)

(ٓ/ِِْ.) 
 (.ِّٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ٓ)
 (.ٖٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )َِِ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ِّْ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ٔ)
، قػػاؿ ا١بػػوىرم: "ىػػو الػػذم يبػػِب بػػو، كىػػو اعبػػص (ٕ) : مػػن مػػواد البنػػاء كىػػو خػػاـ مػػن كربيتػػات الكالسػػيـو

 معرب". 
 (.   َُٓ/ُ(، ا٤بعجم الوسيط )َٓٓ/ُٕس )(، اتج العرك َُِّ/ّانظر: الصحاح للفارايب )

 : حجر الكلس تطلى هبا ا٢بياض كا٢بمامات.النورة (ٖ)
 (.ِٔٗ/ِ(، ا٤بعجم الوسيط )َٕ/ٔ(، اتج العركس )ِٖٓ/ٕانظر: احملكم كاحمليط األعظم )

اقْب، أسسػها سػعد بػن أيب كقػاص سػنة : تقع الكوفة على هنر الفرات، كانت تسمى أحد العػر الكوفة (ٗ)
ىػػػ، أخػػذت الكوفػػة  ُْٓللهجػػرة، كاٚبػػذىا علػػي هنع هللا يضر عاصػػمة لػػو، كبتلسػػيس مدينػػة بغػػداد سػػنة  ُٕ

 تفقد قرًن بعد قرف كثّبا من رصيدىا العلمي، كٙبولت إذل قرية صغّبة. 
= 
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ن إبقاء شيء من ن ففي األكذل ٲبنعوف ميمأك أسلم عليو أىلو كا٤بدينة كال (0)]ا٤بعزية[كالقاىرة 
ا خالفً  (2)واإلماـ ،(1)قالو اؼباورديمتعبداهتم كمن إحداثها؛ ألًن قد ملكناىا حٌب الكنائس 

كال نظر الحتماؿ كوهنا كانت ُب برية بعيدة حالة الفتح ٍب  ،ُب االستيبلء (3)للزركشي
 .(5)هجةا ؼبا مشى عليو شيخنا ُب شرح البخالفً  (4)كما يفيده كالمهماتصلت العمارة هبا 

ليها الستيبلء كىو شامل للبلد كما حواأبف علة ا٤بنع ىنا ا٤بلك اب ويفرؽ بينو وبُت ما أيٌب
من الربارم كُب األخّبتْب ٲبنعوف من إحداث شيء من ذلك؛ ألف كبل منهما صار ملكا لنا 

وز ُب دارًن، فإف كجد شيء فيهما جهل أصلو ٘بكألف إحداث شيء من ذلك معصية فبل 
 .(7)ا ؼبا قالو الشارح ُب األخَتةخالفً بقي 

أنو ال فرؽ بْب االحتماؿ القريب كالبعيد كحينئذ فالقاىرة ُب ذلك   (8)وظاىر كالمهم
 كتفرقتو بينها كبْب الثبلثة ال يظهر كجهها. (9)ا ؼبا ُب اػبادـخالفً كغّبىا من الببلد الثبلثة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 (.   ِّْ/ُألماكن )(، تعريف ابِٔٔ(، معجم ا٤بعادل ا١بغرافية )ص: َْٗ/ْانظر: معجم البلداف )
 (.َُّ/ُْب ا٤بخطوط "ا٤بغربية" كىو خطل، كراجع معجم البلداف ) (ُ)

: مدينة مشهورة ٔبنب الفسػطاط ٗبصػر ٯبمعهػا سػور كاحػد، كىػي اليػـو ا٤بدينػة العظمػى والقاىرة اؼبعزية
فعي كفيهػا قػربه، كىػي قاعػدة ا٤بلػوؾ كىي أجل مدينة ٗبصر الجتماع أسػباب ا٣بػّبات، كهبػا مدرسػة الشػا

 ا٤بصريْب كدار ملكهم ُب الببلد ا٤بصرية، كتعرؼ ابلقاىرة ا٤بعزية؛ ألهنا عمرت ُب أايـ ا٤بعز أىب ٛبيم.
(، تعريػػػػػػػف ابألمػػػػػػػاكن َِْ(، آاثر الػػػػػػػببلد كأخبػػػػػػػار العبػػػػػػػاد )ص:َُّ/ْانظػػػػػػػر: معجػػػػػػػم البلػػػػػػػداف )

(ُ/ِِٕ.) 
 (.ُِّ/ُْا٢باكم الكبّب ) (ِ)
 (.ْٗ/ُٖهناية ا٤بطلب )انظر:  (ّ)
 (.ُّٕ/ِالديباج ) (ْ)
 (.ٕٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِٗ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ٔٔ/ُٕانظر: كفاية النبيو ) (ٓ)
 (.ُْٓ/ٓالغرر البهية ) (ٔ)
 /ب(.ُْٔانظر: شرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ٕ)
 (.ّٕٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ُْٕ/ٗ(، النجم الوىاج )ُِِ/ِانظر: فتح الوىاب ) (ٖ)
 /ب(.ُْٔ(، شرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ُْٓ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ٗ)
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٤با ثبت عندىم من اإلحداث أك  هبدـ كنائس القاىرة لعلو (1)وغَته (0)وإفتاء ابن الرفعة
 عن ستمائة القرائن الدالة عليو قطعنا إذ الناظر إليها يقطع أنو دل ٛبض عليها مائة سنة فضبلن 

 سنة.
بعض أىل ا٤بدينة ٚبلف عن اإلسبلـ فيما ذكر ُب ا٤بدينة كاليمن أبف  وتنظَت الزركشي

مردكد أبف ذلك ال ٲبنع من  (3)كأبف أىل اليمن كانوا أىل ذمة (2)حٌب أجبلىم النيب ملسو هيلع هللا ىلص
ا كال ٲبنع من بُب منهم دارن  ،دخو٥بم ٙبت أيدينا، كشرط اإلحداث ُب ببلدًن مفسد للعقد

(4)ب الشاملكما جـز بو صاحالسبيل منا كمنهم ككذا إف خصصهم هبا  ألبناء
كالوقف  

ببلده الٍب انفرد هبا سواء أكانت لو أك لنا  :أم (بو) :الذمي بقيد زاده بقولو (وضبي)عليهم، 
أك  الذمةأبف أطلق عقد  (مل يستثن)ا ككذا من حريٌب إف ذمي مطلقن  (كافر)مسلم ك (من)

مى منو؛ ألف ٞبايتو حينئذ من مقتضى العقد فإف استثنيت  /ب[ٖٔ]ؿ/ شرط فيو أف ٰبي
 ،؛ ألنو يشعر بعجزهره لئلماـ طلبوة االستثناء كإف كي ا٢بماية منو ُب العقد دل ٘بب علينا لصح

ك٧بل صحتو حيث توٌغلوا بببلد ا٢برب ٕبيث لو قصدىم أىل ا٢برب ال ٲبركف بببلدًن فإف  
بشرط أف ال يذب عنهم فَبؾ دل ٘بب جزية ٤بدة تركو   الذمةكانوا بببلدًن أك ٔبوارىا كعقدت 

  .(5)كما ال ٘بب أجرة دار دل يوجد للتمكْب من االنتفاع هبا
                                                 

 (.ُٗالنفائس ُب أدلة ىدـ الكنائس )ص:  (ُ)
 (.ٗٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ٕٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُْٓ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ِ)
صػػػحيح مسػػػلم (، ك َِْٖبػػػرقم  ٖٖ/ٓ، انظػػػر: صػػػحيح البخػػػارم )كبػػػٍت النضػػػَت وقينقػػػاع وقريظػػػة (ّ)

 (.ُٕٔٔبرقم  ُّٕٖ/ّ)

 .، كال ُب من ينقل عنودل أقف عليو ُب كتب الزركشي ا٤بطبوعة (ْ)
 (.  ُِٗالشامل البن الصباغ )ص:  (ٓ)

: أبػػو نصػػر عبػػد السػيد بػػن دمحم بػػن عبػػد الواحػػد بػػن أٞبػػد بػػن جعفػػر، ا٤بعػػركؼ وصػػاحب الشػػامل ىػػو
ىػ، كاف فقيو العراقيْب ُب كقتو، ككػاف يضػاىي الشػيخ ْٕٕىػ، توُب سنة ََْ، كلد سنة اببن الصباغ

 أاب إسحاؽ الشّبازم، كتقدـ عليو ُب معرفة ا٤بذىب، كالشامل من أصح كتب الشافعية كأجودىا .
 (.ِٕٔ/ُٖ(، الواُب ابلوفيات )ُِٕ/ّاألعياف )(، كفيات ِٗٗ/ِانظر: هتذيب األ٠باء كاللغات )

 (.ُْٔ/ٓ(، الغرر البهية )ِِّ/َُ(، ركضة الطالبْب )ِِٖ/ُِانظر: البياف ) (ٔ)
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بدؿ ا٤بتلف عليهم للعصمة ُب ا١بانبْب ٖببلؼ  (0)غـر وجيب علينا وعلى من ىاداّنه
  .(1)ا٢بربيْب كمنهم من ىادًٌنه بعد نقضو العهد كما لو أتلفوا مالنا

أبف ٯبعلوا أرجلهم  (اعرضً ) (4)سرج ال (3)(اؼكَ إبِِ )لكن  (2)غّب ما أيٌب الذمي (بكَ وَر )
 .(5)من جانب كاحد
: كٰبسن أف يتوسط فيفرؽ بْب أف يركبوا إذل مسافة قريبة من البلد أك إذل (7)قاؿ الشيخاف

 (8)كما اقتضاه كالمهمكلو نفيسة  (شبٍ خَ  بِ كُ ِبُر و ) ،رضص ا٤بنع اب٢ببعيدة بل ينبغي أف ٱبت
كلو  (01)اؿغى كإ٭با يركبوف ا٢بيمير كالبً  ،عنا ليعطى كل حقو ا ٥بمال حديد ك٫بوه ٛبيزن  (9)للبلقيٍتا خالفً 

                                                 

 : لزمة ماؿ ٯبب عليو. غـر (ُ)
 (.ِّٕ(، القاموس الفقهي )ص: ّْٔ/ُِ(، لساف العرب )ُْٖ/ْانظر: كتاب العْب )

 (.ٕٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِٗ/ْا٤بطالب )(، أسُب ّْٗ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ِ)
   (.ُْٕانظر: )ص:  (ّ)

 (.ُٕ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )َِ(، ٨بتار الصحاح )ص: َّْ/ِانظر: النظم ا٤بستعذب )
 : آلة ٘بعل على ا٢بمار، يركب عليها ٗبنزلة السرج. كاؼاإل  (ْ)

 (.ُٕ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )َِ(، ٨بتار الصحاح )ص: َّْ/ِانظر: النظم ا٤بستعذب )
 : رحل الدابة، كا١بمع سركج.سرجال (ٓ)
 (.ِٕٗ/ِ(، لساف العرب )ِٗٔ/ٕ(، احملكم كاحمليط األعظم )َّٕ/َُانظر: هتذيب اللغة ) 

 (.ُٕ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )َِ(، ٨بتار الصحاح )ص: َّْ/ِانظر: النظم ا٤بستعذب )
 (.َٔ/ُٕ(، كفاية النبيو )ِٖٕ/ُِ(، البياف )ِّٖانظر: التنبيو )ص:  (ٔ)
 (.ِّٓ/َُ(، ركضة الطالبْب )ِْٓ/ُُانظر: العزيز ) (ٕ)
(، ركضػػػة َِْ(، الشػػػامل البػػػن الصػػػباغ )ص: َٖٓ/ٕ(، التهػػػذيب )َٔ/ُٕانظػػػر: كفايػػػة النبيػػػو ) (ٖ)

 (.ِّٓ/َُالطالبْب )
 (.ِْْ/ْالتدريب ) (ٗ)
ىػػو ا٤بولػػد مػػن بػػْب ا٢بمػػار كالفػػرس، ٠بػػي بػػذلك: مػػن التبغيػػل كىػػو ضػػرب مػػن : ٝبػػع بغػػل، ك البغػػاؿ (َُ)

 السّب.
 (.ْٔ/ُ(، ا٤بعجم الوسيط )َٔ/ُُ(، لساف العرب )ُِٕ/ُانظر: مقاييس اللغة )



 

 

 
 

037 

 اإليداد شزح اإلرشاد البٍ حجز اذليتًي

كال نظر إذل كوهنا صارت شعار العلماء ك٫بوىم اكتفاء  ،يسةسً نفيسة؛ ألهنا ُب نفسها خى 
الوجو اإلفتاء  :(1)قوؿ البلقيٍت (0)فاندفع اعتماد اإلسعادإبزرائو ابإلكاؼ كالركاب ك٫بوىا 

ألف نفاستها أصلية فبل يزكؿ  ؛ركوب ا٣بيل كلو ابألكفكإ٭با دل ٯبز  ،دبنعهم من ركوهبا
 من االعَباض ىنا على ما تقرر.  (2)اب٥بيئة ٖببلؼ البغاؿ فاندفع ما للشارح

فبل يركبوهنا إف دل ينفردكا؛ ألف فيو عزِّا ٖببلؼ ما  (ال خيالً ) (3)كركب إذل آخره من زايدتو
 كإظهار ا٣بمر.  (4)كما رجحو األذرعيإذا انفردكا 
أنو حيث جازت اإلعانة هبم ُب حرب مكنوا من ركوهبا زمن القتاؿ كمثلها  (5)وحبث
 كٲبنع الذمي من ٞبل السبلح.  ،النفيسة دكف ا٣بسيسة (7)الرباذين

(8)قاؿ الزركشي
 (9)مكٚبتم بذىب أك فضة كمن ١بيي  ،إال ُب سفر طويل أك ٨بوؼ احبثً  :

 مزينة هبما.

                                                 

 (.ّٖٖ/ُاإلسعاد ) (ُ)
 (.ِْْ/ْالتدريب ) (ِ)
 (.ّٖٖ/ُانظر: اإلسعاد ) (ّ)

ؿ الدين أبو ا٤بعارل بن أيب شػريف ا٤بقدسػي. كقػد : دمحم بن دمحم بن أيب بكر بن علي كماوالشارح ىو
 (.   ِّسبق ترٝبتو )ص: 

 (.ِّٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ْ)
 (.َُُ/ٖ(، هناية احملتاج )َٖ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِِ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٓ)

 (.ِِٓ/ْ(، التجريد لنفع العبيد )َٖ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِِ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٔ)
 : ٝبع برذكف، كىو ما كاف من ا٣بيل من غّب نتاج العراب، كاألنثى برذكنو.الرباذين (ٕ)

 (.ْٖ/ُ(، ا٤بعجم الوسيط )ُٓ/ُّ(، لساف العرب )ِْ/ُٓانظر: هتذيب اللغة )

(، هنايػػػػػػة احملتػػػػػػاج َٖ/ٔ(، مغػػػػػػِب احملتػػػػػػاج )ُْٔ/ٓانظػػػػػػر: حاشػػػػػػية الشػػػػػػربيِب علػػػػػػى الغػػػػػػرر البهيػػػػػػة ) (ٖ)
(ٖ/َُُ.) 

 : ٝبع ١باـ، كىو حبل أك عصا يدخل ُب فم الدابة كيلزؽ إذل قفاه.عبم (ٗ)
 (.ْٗٓ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ّْٓ/ُِ(، لساف العرب )ُُُ/ِانظر: ا٤بخصص ) 
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ٝبيع ذلك برجا٥بم دكف ٫بو نسائهم  وأقراه، (1) عن ابن كجنقاًل  (0)وقيد الشيخاف
 كصبياهنم إذ ال صغار عليهم كما ال جزية عليهم.

أبنو كالضركرة ٢بصوؿ التمييز بو ٖببلؼ ىذا  (3)كالزًنر (2)غياركفارؽ أمرىم بنحو ال
 على ذلك.قياسنا  لكالـ ابن كج (4)فاندفع تضعيف الزركشي
ذمي  (ولبس) ،لوؾ كاألمراء كركوب ا٣بيلمنعهم من خدمة ا٤ب (5)وحبث ابن الصالح

بكسر  (ايارً غِ ) (7)ذمية كعطفها على ما ذكر ضعيف سلمت منو عبارة أصلو (وامرأة)
يط كل على ٫بو كتفو ٗبا ال يعتاد ا٣بياطة عليو ما كإف دل يشَبط عليهم كىو أف ٱب، ا٤بعجمة

                                                 

 (.ِّٓ/َُ(، ركضة الطالبْب )ِْٓ/ُُانظر: العزيز ) (ُ)
(، ّٕٓ/ّعلػػػى ا٤بختصػػػرات الػػػثبلث ) (، النكػػػتْٖٕانظػػػر: شػػػرح ا٢بػػػاكم الصػػػغّب للقونػػػوم )ص: (ِ)

 (.ُْٔ/ٓالغرر البهية )
، ٝبػػع بػػْب رايسػػة : أبػػو القاسػػم يوسػػف بػػن أٞبػػد بػػن يوسػػف بػػن كػػج الكجػػي الػػدينورموابػػن كػػج ىػػو

نظره، ككاف يضرب بػو ا٤بثػل ُب حفػظ  العلم كالدنيا كارٙبل الناس إليو من اآلفاؽ رغبة ُب علمو كجودة
 ىػ. َْٓا٤بذىب، قتلو العياركف ابلدينور ُب ليلة السابع كالعشرين من شهر رمضاف سنة 

(، سػػػػػّب أعػػػػػػبلـ النػػػػػػببلء ِّٕ/ُ(، السػػػػػلوؾ ُب طبقػػػػػػات العلمػػػػػػاء )ٓٔ/ٕانظػػػػػر: كفيػػػػػػات األعيػػػػػػاف )
(ُّ/ٖ.) 

سػػػهم؛ ليتميػػػزكا هبػػػا عػػػن ا٤بسػػػلمْب إذا : ىػػػو مػػػا يكػػػوف علػػػى أىػػػل الذمػػػة مػػػن العبلمػػػات ُب مبلبالغيػػػار (ّ)
 اختلطوا هبم، كقيل: ىو عبلمة اليهود.

(، اتج العػػػػػػػػػركس ََُ/ُ(، الػػػػػػػػػنظم ا٤بسػػػػػػػػػتعذب )ّْٗانظػػػػػػػػر: ا٤بغػػػػػػػػػرب ُب ترتيػػػػػػػػػب ا٤بعػػػػػػػػػرب )ص:  
(ُّ/ِٖٗ.) 

 : ىو خيط غليظ بقدر اإلصبع من اإلبريسم يشد على كسط اجملوسي كالنصراين.الزانر (ْ)
 (.ُُٓ(، التعريفات للجرجاين )ص: َّّ/ْ(، لساف العرب )ّٗٓ/ٕانظر: كتاب العْب ) 
 (.ِِٓ/ٓ(، حاشية ا١بمل )َٖ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِِ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٓ)
 (.َِٖ/ُفتاكم ابن الصبلح ) (ٔ)
 (.َِٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٕ)
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لكثرهتم  ؛كأقركه (0)ٗبحضر من الصحابةعمر هنع هللا يضر أمر بو ٱبالف لونو لوف ثوبو للتمييز، كألف 
 ُب زمنهم كخوؼ التباسهم.

 كٯبمع بينهما ٕبمل  (2)واستبعده ابن الرفعة: كإلقاء ٫بو ا٤بنديل كا٣بياطة (1)قاؿ الشيخاف
ابليهود األصفر كابلنصارل كاألكذل  ،األكؿ على ما إذا حصل بو التمييز كالثاين على خبلفو

األسود كيكتفى عن ا٣بياطة  كأكيقاؿ لو: الرمادم، كابجملوس األٞبر  (3)األزرؽ أك األكهب
 .(4)ابلعمامة كما عليو العمل اآلف

 ،(5)خيط غليظ فوؽ الثياب :كىو -بضم الزام-أبف يشد بوسطو زيًٌنرنا  ويؤمر كل منهم
كمن  ،ع بْب الغيار كالزًنر أكذل مبالغة ُب شهرهتمكليس ٥بم إبدالو بنحو منطقة كثوب كا١بم

ك٘بعل ا٤برأة خفيها لونْب كلف ٯبعل  ،مٌيزىا عن قبلنسنا بعبلمة فيها (7)لبس منهم قلنسوة
كف ز كٯب ،أحدٮبا أبيض كاآلخر أسود كال يشَبط التمييز بكل ىذه الوجوه بل يكفي بعضها

كال ٲبنعوف من لبس حرير  ،(1)شراؼ كاألجنادكما يفعلو األ  (0)كال يرسلوف الضفائر (8)نواصيهم
                                                 

(، كالبيهقػػي ُب الكػػربل ُٔٓ/ُ(، كابػػن ز٪بويػػو ُب األمػػواؿ )ٖٓ/ٔأخرجػػو عبػػد الػػرزاؽ ُب ا٤بصػػنف ) (ُ)
 (.ُُٖٕٖبرقم  َّْ/ٗ)

 ( عن ركاية البيهقي: "إسناده صحيح". َُْ/ٓقاؿ األلباين ُب إركاء الغليل )
 (.ِّٔ/َُ(، ركضة الطالبْب )ّْٓ/ُُانظر: العزيز) (ِ)
 (.ٔٓ/ُٕكفاية النبيو ) (ّ)
 . : ىو الذم دل يشتد سواده كدل يصف لونواألكهب (ْ)

 (.ُِ/ٔ(، هتذيب اللغة )ّٖٕ/ُ(، ٝبهرة اللغة )َّٔ/ُانظر: ا٤بنتخب من كبلـ العرب )
 (.ُٖ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِِِ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ٓٓ/ُٕانظر: كفاية النبيو ) (ٓ)
(، التعريفػػات الفقهيػػة للربكػػٍب َِّ(، القػػاموس احملػػيط )ص: ُُٓانظػر: التعريفػػات للجرجػػاين )ص:  (ٔ)

 (.َُٗ)ص: 
 : كل شيء كاف على الرأس من عمامة، أك قلنسوة أك غّبىا. قلنسوةال (ٕ)

 (.ِّٓ/ِ(، هتذيب اللغة )ّٕٗ/ُ(، معجم ديواف األدب )ِٖٗ/ُانظر: ا١براثيم )
 .عند العرب منبت الشعر ُب مقدـ الرأس الناصيةقاؿ األزىرم:  (ٖ)
 (.َٗٔ/ِ، ا٤بصباح ا٤بنّب )(ِّٕ/ُٓ(، لساف العرب )َُِٓ/ٔانظر: الصحاح ) 
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دخلو مع ا٤بسلمْب ككذا لو كاف بغّبه متجردنا عن ثيابو  (حبماـ)لبس ذمي  (و) ،(2)كتطليس
نع كٛبي  ،للتمييز (بعنقو) ال نقد ٤با مر (4)كما ُب أصلو  (3)أك ٫بوه كجلجل (خاًب حديد)ٕبضرهتم 

 (وترؾ)النكاح من حرمة نظرىن إذل ا٤بسلمات،  الذميات من دخولو مع ا٤بسلمات ٤با مر ُب
كال يصدمو  ،(5)ٞبة فيلجل فيها إذل أضيقها ٕبيث ال يقع ُب كىدةاز عند ا٤ب (صدر طريق)الذمي 
طريق  كإذا لقيتم أحدىم ُب ال تبدؤكا اليهود كال النصارل ابلسبلـ" :(7)ػبرب الصحيحُتجدار 

كال يصدر كال يوقر ٗبجلس فيو مسلموف  ،فإف خلت عن الزٞبة فبل حرج ،"فاضطركه إذل أضيقو
  .ٖببلؼ ٨بالطتو ُب الظاىر كما مر ُب الوليمة (8)ا٤بيل القليب إليو :كٙبـر موادتو أم ،إىانة لو
كخمر   (منكر يبيحو)إبظهار  (و)بسببو  :أم ((0)إبظهار انقوس)الذمي  (وعزر)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 .نسج الشعر كغّبه عريضا: التضفَت (ُ)
 (.ّٖٗ/ُِ، اتج العركس )(َْٗ/ْ(، لساف العرب )ُِٕ/ِانظر: الصحاح ) 
 (.ِِِ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ِْٖ/ٗ(، النجم الوىاج )ٕٓ/ُٕانظر: كفاية النبيو ) (ِ)
، كاألردف، كفلسػطْب. يقػاؿ لكػل كاحػدة مػن : أجناد الشاـ كىي ٟبسة: دمشق، كٞبػص، كقنسػرينواألجناد 

 (.ِْٓ/ٕ(، اتج العركس )ُِّ/ّ(، لساف العرب )ْٖٓ/ُنظر: مقاييس اللغة )ا .ىذه جند
 : ىو الرداء يشتمل بو الرجل على كتفيو كرأسو كظهره، كقد يكوف مقورا.الطيلس (ّ)
 (.ّٕٓ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُِٓ/ٔ(، لساف العرب )َّْ/ِانظر: النظم ا٤بستعذب ) 
 : ا١برس الصغّب الذم يعلق على الدكاب.اعبلجل (ْ)

 (.ٕٗٗ(، القاموس احمليط )ص:ّٔ/ٔ، لساف العرب )(ُِٔ/ُالنهاية ُب غريب ا٢بديث )انظر: 
 (.َِٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٓ)
: ا٤بكاف ا٤بنخفض، كلنو حفرة، قاؿ ابن مشيل: "الوىدة: النقرة ا٤بنتقػرة ُب األرض أشػد دخػوال وىدةال (ٔ)

 ُب األرض من الغائط كىو أضيق من الغائط كليس ٥با جرؼ، كعرضها ر٧باف كثبلثة". 
 (.َِٖ/ٔ(، هتذيب اللغة )ِِْ/ّ(، معجم ديواف األدب )ٕٕ/ْانظر: كتاب العْب )

مػػز لػػو ا٤بػػزم ُب ٙبفػػة األشػػراؼ، كقػػد أخرجػػو مسػػلم ُب ر و ُب صػػحيح البخػػارم، كال ا٣بػػرب دل أقػػف عليػػ (ٕ)
 (.ُِٕٔبرقم  َُٕٕ/ْصحيحو، كتاب السبلـ، ابب النهي عن ابتداء أىل الكتاب ابلسبلـ )

 (.ِِٓ/ٓ(، حاشية ا١بمل )َُِ/ٖ(، هناية احملتاج )ِِِ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٖ)
 خشبة طويلة، تضرب ٖبشبة أقصر منها، يعلم بو النصارل أكقات الصلوات.  :الناقوس (ُ)

= 
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كقراءة كتبهم  /أ[ٕٖ]ؿ/ ا إبظهار أعيادىمٌزركا أيضن كعي  ،اا كاعتصارن  كبيعن  كشرابن أكبلن  كخنزير
كدفن مواتىم كأسقى  ،صلى هللا عليهما كسلم (2)كعزير (1)كُب ا٤بسيح (0)ثيلثكاعتقادىم الت

 كاستبذا٥بم ُب ا٣بدمة كلو أبجرة ،ا كبرفع أصواهتم على ا٤بسلمْبمسلم ٟبرنا، كإطعامو خنزيرن 
كال  ،ينا ابلبقيةذ؛ ٤با فيو من إظهار شعائر الكفر كلتلإف دل يشرط ذلك ُب العقد عليهمك 

بذلك كال امتناع منو؛ ألهنم يتدينوف لو  ضذلك عهدىم كإف شرط عليهم االنتقاينقض ب
كإف   (3)كليس فيو كبّب ضرر علينا بل لو شرط عليهم انتقاض العهد فسد الشرط دكف العقد

  للشرط على ٚبويفهم كإذال٥بم. كاف فيو أتقيت ٞببل
ُب ذكرىم هللا تعاذل بسوء؛ ألف ذلك فيما  (4)أيٌبما ال يناُب  وما ذكر ُب التثليث وكبوه

صدر منهم لنا ببل شبهة كدفع  (بقتاؿ)عهده  (ونقض) ،(5)ال يتدينوف بو كما أيٌب
فإف امتنعوا  (سبرد)بسبب  (و) (منع جزية)بسبب  (و)كقتاؿ مع بغاة كما مٌر،  (0)متلصص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 (.ٖٕٓ(، القاموس احمليط )ص: ُِٔ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )َُٔ/ٓ) النهاية ُب غريب ا٢بديثانظر: 
 .ركح القدس: ىو اعتقاد النصارل أف هللا اثلث ثبلثة، أب كابن كزكجة، أك األب كاالبن كالالتثليث (ُ)

(، شػرح َُّ/ّ(، فتح البيػاف ُب مقاصػد القػرآف )ّْٗ/ُانظر: ٚبجيل من حرؼ التوراة كاإل٪بيل )
 (.َّالعقيدة الطحاكية )ص: 

عيسى عليو الصبلة كالسػبلـ، كلقػب اب٤بسػيح؛ ألنػو مػا مسػح ذا عاىػة إاٌل بػرأ منهػا، كقيػل: ألنػو  :ىو (ِ)
 ن يقوؿ ىو هللا، كمنهم من يقوؿ ىو ابن هللا. مسح ابلربكة، كقيل غّب ذلك، كمن النصارل م

 (.  ِْٓ/ُ(، لباب التلكيل للخازف )ِّ/ِ(، ا٤بلل كالنحل )ِٓانظر: أعبلـ النبوة للماكردم )ص:
: "ا٤بشهور أف عزيػرا نػيب مػن أنبيػاء بػِب إسػرائيل كأنػو كػاف فيمػا بػْب داكد كسػليماف كبػْب قاؿ ابن كثَت (ّ)

 كف أنو ابن هللا.زكراي كٰبٓب"، كاليهود يعتقد
(، ِٕٓ/ِ(، ٚبجيػػػل مػػػن حػػػرؼ التػػػوراة كاإل٪بيػػػل )ُّٖ/ُانظػػػر: االنتصػػػار ُب الػػػرد علػػػى ا٤بعتزلػػػة )

 (.ّْْ/ِقصص األنبياء البن كثّب )
 (.ٖٖٕ(، شرح ا٢باكم الصغّب للقونوم )ص: ِّٖ/َُ(، ركضة الطالبْب )َٕٓ/ٕانظر: التهذيب ) (ْ)
 (.ُّٓانظر: )ص:  (ٓ)
 (.ُْٓانظر: )ص:  (ٔ)
 (.ُْٗ/ُٖ(، اتج العركس )ٕٖ/ٕ(، لساف العرب )ٖٓ/ٕانظر: كتاب العْب ) : التجسس.التلصص (ُ)
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من االنقياد ألحكامنا ابلقوة كالعدة فيهما ال اب٥برب كال ابستمهاؿ العاجز ُب األكذل كإف دل 
 .(0)كما صرح بو اغباوييشرط عليهم االنتقاض بذلك كال االمتناع منو فيغتالوف 

ُب  (1)أف ٥بم اغتيا٥بم كإف دل ير فيو مصلحة كىو ما دؿ عليو كبلـ الشيخْب وقضيتو
؛ ألف ذلك مقيد (2)"أسر كصار ككامل" :ؿ كحينئذ فبل يغِب عنو قوؿ ا٤بصنف اآلٌبالقتا

 اب٤بصلحة ٤بخالفتهم مقتضى العقد.
تغلب ا٤بقاتل فا٤بؤسر ٞبل ما ذكر ُب منع ا١بزية على ا٤ب (4)كاإلماـ (3)وحبث الشيخاف

الدينار حيث  كمنعهم الزايدة على ،ا٤بمتنع يؤخذ منو قهرنا كال ينتقض عهده كسائر الديوف
ا كما أفادتو كذا أمور منها ينقض عهده ال مطلقن  (وكذا)، (5)لزمتهم كمنعهم الدينار كما مر

كلواط ٗبسلم مع علمو إبسبلمهما  (دبسلمة)كلو بصورة نكاح حصل منو  ءكط :أم (زان)
٢بربيْب  (7)جاسوس :أم (إيواء عُتو ) ،تتبع لعوراتنا ليطلع عليها الكفار :أم (وذبسس)
  .(8)كإف دل ٯببو كدخل فيو ما لو أراه نصرانية افتًب هبا عن دينو (دعاء مسلم لدينوو )

لكاف  لكفرو  :فعليو لو قاؿ ،كعكسو ،للتنصر كذلك مدعاء اليهودأف  والذي يظهر
 (و) ، إذل التنصر أك عكسوما لو دعا نصراين يهوداين  "مسلم" :كخرج بقولو ،أكذل، كأخصر

لكن قيده ُب  (9)يو كعلى ذمي كما اقتضتو عبارة الشيخْبعل (قطع طريق)ؼ مسلم كذق
 (وقتل عمد) ،كٰبتمل أنو للغالب إذ يبعد قطعهم على مثلهم ،اب٤بسلم (1)واؼبختصر (0)األـ

                                                 

 (.َِٔا٢باكم الصغّب )ص:  (ُ)
 (.ِّٗ/َُ(، ركضة الطالبْب )ْٔٓ/ُُانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ُٓٓانظر: )ص:  (ّ)
 (.ِّٖ/َُ(، ركضة الطالبْب )ْٔٓ/ُُالعزيز ) (ْ)
 (.ّٕ/ُٖ) انظر: هناية ا٤بطلب (ٓ)
 .(ُِٔانظر: )ص:  (ٔ)
 (.ّْْ/ّٓ(، اتج العركس )َُّ/ُّ(، لساف العرب )َُِٕ/ٔانظر: الصحاح ) (ٕ)
   (.َُْ/ٖ(، هناية احملتاج )ُّْ/ٗ(، النجم الوىاج )ُّْانظر: منهاج الطالبْب )ص:  (ٖ)
 (.ِّٗ/َُ(، ركضة الطالبْب )ْٖٓ/ُُانظر: العزيز ) (ٗ)
 (.َِٗ/ْاألـ ) (ُ)
 (.ّٖٓ/ٖصر ا٤بزين )٨بت (ِ)
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 .(0)اا مسلمن ر قتل عبدن ا كذمي حي لو كإف دل يوجب قودن 
تعاىل وذكر هللا ) ،فيما قبلو (1)أف قتل الذمي كذلك كىو قياس ما مر وظاىر كالمو

كطعن ُب نسبو الشريف كنسبتو إذل زًن حاشا   (ورسولو ودينو والقرآف بسوء خيالف دينهم
 (إف شرط)فبكل من ىذه ا٤بذكورات إذ الواك فيها ٗبعُب أك ينتقض العهد  ،جنابو الرفيع

 انتقاضو بو كإال فبل كإف شرط اجتنابو ٤بخالفتو الشرط ُب األكؿ دكف الثاين.
وىو أوجو  (7)عن النص (5)ونقلو صبع (4)والشرح الصغَت (3)كأصلو (2)وىذا ما ُب اؼبنهاج
كعلى األكؿ لو أسلمت زكجتو الكافرة  ،امن عدـ االنتقاض مطلقن  (8)فبا ُب أصل الروضة

كيقاـ عليو موجب فعلو من قتل  ،ا فقد يسلم فيستمر نكاحوفوطئها ُب العدة دل يؤثر مطلقن 
 قتل ٔبهة النقض.أنو ال يي  (9)فا٤براد بعدـ انتقاضو ما مر الإا بنقض عهده ك أك حدٌو أك تعزيرن 
  (0)قتلو ملسو هيلع هللا ىلص ابن خطلل (00)ا: يقتل حدِّا إٝباعن ُب األخَت (01)وقوؿ القاضي

                                                 

 (.ْٖ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِِّ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ُّْ/ٗانظر: النجم الوىاج ) (ُ)
 .ذكره قبل بضعة أسطر (ِ)
 (.ُّْمنهاج الطالبْب )ص: (ّ)
 (.َّّ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ْ)
 (.ِِٕ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ْٖ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِِّ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٓ)
 (.ُِٓ(، كفاية األخيار )ص: ُّٖ/ّ(، ا٤بهذب )ِٕٖ/ُِانظر: البياف ) (ٔ)
 (.َِٗ/ْاألـ ) (ٕ)
 (.ْٖٓ/ُُانظر: العزيز ) (ٖ)
 انظر: الصفحة السابقة. (ٗ)
 (.ِٗٓ(، السيف ا٤بسلوؿ على من سب الرسوؿ )ص: ٖٗ/ُٕانظر: كفاية النبيو ) (َُ)
 (.َّٓ/ُانظر: اإلقناع ُب مسائل اإلٝباع ) (ُُ)
(، َّْْبػػرقم  ٕٔ/ْأخرجػػو البخػػارم ُب صػػحيحو، كتػػاب ا١بهػػاد، ابب قتػػل األسػػّب كقتػػل الصػػرب ) (ُ)

(  ُّٕٓبػػػػرقم  ٖٗٗ/ِكمسػػػػلم ُب صػػػػحيحو، كتػػػػاب ا٢بػػػػج، ابب جػػػػواز دخػػػػوؿ مكػػػػة بغػػػػّب إحػػػػراـ )
غفػػر، كبلٮبػػا مػػن حػػديث أنػػس بػػن مالػػك هنع هللا يضر أف رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، دخػػل عػػاـ الفػػتح، كعلػػى رأسػػو ا٤ب

 كاللفظ للبخارم.«. اقتلوه»فلما نزعو جاء رجل فقاؿ: إف ابن خطل متعلق أبستار الكعبة فقاؿ 
= 
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واستحسنو  (1)لكن صححو السبكيزيفوه أبهنم كانوا مشركْب ال أماف ٥بم  (0)ٍْبً تػى ينػى كالقً 
 .(5)ُب اإليضاح (4)ا اعباجرميووافقو أيضً  ،موافقتو (3)وحكى عن أيب بكر القفاؿ (2)اإلماـ

كقو٥بم القرآف ليس من عند هللا أك ليس   ،أما ما يوافق دينهم ابلنسبة العتقادىم الباطل
ك لزًنه ٗبسلم أ لى تً كإذا قي  ،(7)اشيء أك قتل اليهودم بغّب حق أك كذب فبل انتقاض بو مطلقن ب
؛ (1)وغَته (0)كما رجحو البلقيٍتا بو صار مالو فيئن  االنتقاضعليو  طى رى ا ٗبسلمة كقد شى صنن ٧بي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

، كػاف قػد أسػلم كبعثػو النػيب : ا٠بو عبػد هللا كقيػل ىػبلؿ كىػو مػن بػُب تػيم األدـر بػن غالػبوابن خطل
 مصدقا، كبعث معو رجبل من ا٤بسلمْب، فعدا عليػو كقتلػو ك٢بػق اب٤بشػركْب، فوجػد يػـو الفػتح كقػد ملسو هيلع هللا ىلص

 تعلق أبستار الكعبة فلمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص بقتلو. 
 (.ِِّ/ٓ(، سبل ا٥بدل كالرشاد )ِِٕ/ٕ(، الركض األنف )ُْٖانظر: جوامع السّبة )ص: 

أخرجػػػو أبػػػوداكد ُب سػػػننو، كتػػػاب ا١بهػػػاد، ابب قتػػػل األسػػػّب كال يعػػػرض عليػػػو اإلسػػػبلـ،  حػػػديث القينتػػػْب (ُ)
 (.ّْٔبرقم  َّْ/ِاألـ ) -(. كا٢بديث ضعفو األلباين ُب ضعيف أيب داكدِْٖٔبرقم  ٗٓ/ّ)

، قتلػػت إحػػداٮبا، فرنتػػا كقريبػػو، جاريتػػاف البػػن ا٣بطػػل، كانتػػا تغنيػػاف هبجػػاء رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :مهػػا والقينتػػُت
 كىربت األخرل، حٌب استؤمن ٥با رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعد فلمنها كأسلمت.

 (.َْٖ/ُ(، هبجة احملافل للحرضي )ّٖٓ/ُ(، إمتاع األ٠باع )ِِٖ/ٕانظر: الركض األنف )
 (.ِٕٖالسيف ا٤بسلوؿ على من سب الرسوؿ )ص:  (ِ)
 (.ْٕ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ّ)
 (.ُٖٓ/ْ(، شرح مشكل الوسيط )ُّْ/ُٔ(، كفاية النبيو )ْٔ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ْ)
، تػوُب سػنة دمحم بػن إبػراىيم بػن أيب الفضػل السػهلي معػْب الػدين أبػو حامػد ا١بػاجرمي :اعباجرمي ىػو (ٓ)

ن خلكػػاف: "كػػاف إمامػػا فاضػػبل متفننػػا مػػربزا كلػػو طريقػػة مشػػهورة ُب ا٣بػػبلؼ كإيضػػاح ىػػػ، قػػاؿ ابػػُّٔ
 الوجيز كالقواعد سكن بنيسابور كدرس هبا كانتفع الناس بو كبكتبو".

(، طبقػات الشػافعية البػن ََٖ(، طبقات الشافعيْب )ص: ْْ/ٖانظر: طبقات الشافعية للسبكي )
 (.ِٔ/ِشهبة )

 (.ّٖٗ/ُاح. كانظر: اإلسعاد )دل أقف على كتاب اإليض (ٔ)
 (.َُٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ْٖ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِِِ/ِانظر: فتح الوىاب ) (ٕ)
 (.ِْٔ/ْالتدريب ) (ُ)
(، النكػػػت علػػػى ا٤بختصػػػرات ُْٕ/ٓ(، الغػػػرر البهيػػػة )ُّٗ/ّانظػػػر: األنػػػوار ألعمػػػاؿ األبػػػرار )ص:  (ِ)

 (.  ُّٔ/ّالثبلث )
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ألنو حريب مقتوؿ كال ٲبكن صرؼ مالو ألقاربو الذميْب؛ ألهنم ال يرثونو ٢برابتو كال للحربيْب 
 ألًن لو قدرًن على ما٥بم أخذًنه.

كبغّبه كدل يسلؿ ٘بديد  ،اتل كال يبلغ ملمنن قيي ا فػى من انتقض عهده بقتاؿ مهدرن  (وصار)
حٌب يتخّب اإلماـ فيو بْب ا٣بصاؿ األربعة السابقة ُب  (كامل أسر)حريب ػػػ(ك)العهد 
 مع ما يتعلق هبا؛ ألنو كافر ال أماف لو فلشبو ا٢بريب. (0)السّب

ابختياره  لى عى فػى  /ب[ٕٖ]ؿ/  كىذا؛ ألنو دل يعتقد لنفسو أماًنن وإمنا أغبق دبأمنو مؤمن صيب
جب االنتقاض، كداخل دارًن هبدنة أك أماف إذا انتقض عهده كإف كاف حق الذمي ما أك 

زاؿ التزامو ٥با ٖببلؼ ذاؾ فإنو ليس  ضالذمي ملتـز ألحكامنا كابالنتقا آكد منو؛ ألف
 .(1)ا ٥باملتزمن 

كجو منتقض العهد كلو بقتاؿ على األ :أم (لكن إسالمو)رده إذل ملمنو  وقضية األماف
معصـو بو كإف  :بلفظ الفعل أك ا٤بصدر مبالغة أم (قبل حكم برقو عصمو) (2)ا لئلماـخبلفن 

ٖببلؼ ا٢بريب  (3)خالفًا ؼبا يومهو كالـ اغباويدل ٲبن عليو اإلماـ من القتل كالفداء كاالسَبقاؽ 
ف الذمي دل ؛ أل(4)ا ٱبتار فيو ما عدا القتل كما مراألسّب إذا أسلم الختياره اإلماـ فيو شيئن 

 . (5)ٰبصل ُب أيدينا إال ابألماف كالتقرير اب١بزية كا٢بريب حصل ابلقهر فخف أمره
 [  /أْٗؿ/ ] ،(1)كأطفاؿ ىمن نساء كخناث (تباعوأ (0)قرر)إذا انتقض عهد ذمي  (و)

                                                 

 (.ٗٗانظر: )ص:  (ُ)
 (.ِِٖ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ِِّ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )َُُ/ُٕكفاية النبيو )انظر:   (ِ)
 (.ْٓ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ّ)
 (.ُِٔا٢باكم الصغّب )ص:  (ْ)
 (.ََُانظر: )ص:  (ٓ)
 (.ُْٕ/ٓ(، الغرر البهية )ِّّ(، الشامل البن الصباغ )ص: ُّّ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ٔ)
: االسػػتقرار فيػػو. تقػػوؿ منػػو: قرقػرت اب٤بكػػاف، ابلكسػػر، أقػػر قػػرارا، كقػػررت أيضػػا : القػرار ُب ا٤بكػػافقػػرر (ُ)

 ابلفتح أقر قرارا كقركرا.
 (.َِٓ(، ٨بتار الصحاح )ص: ُِِ/ٔ(، احملكم كاحمليط األعظم )َٕٗ/ِانظر: الصحاح ) 
 من بداية ا٤بخطوط إذل ىنا ساقط من األصل، كا٤بستدرؾ من نسخة ؽ. (ِ)
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فبل ٯبوز سبيهم كال إرقاقهم  ،ًنقضة (0)ةناخي ك٦بانْب كأرقاء لثبوت األماف ٥بم، كدل يوجد
؛ ألف ٥بن (اؼبأمن)كخناثى  (بُػلِّغ نساء)القرار هبا  (فإف أبوا)، (1)جزيةبدارًن ببل كيقركف 
 بل يبقى عندًن (مل يطلبو حاضن لو)٦بنوف فبل يبلغو أحدٮبا إف  (3)كأ (صيب (2)ال)ا اختيارن 

حٍب يكمل أك يطلبو حاضنو إذ ال حكم الختياره كألنو بعد الكماؿ بصدد أف يعقد لو 
 .(4)وت ذلك علينا فإف كمل كطلبها فذاؾ كإال أ٢بق ٗبلمنوا١بزية فبل يف
كيكتب  ،(7)كسلؿ إببلغو ا٤بلمن أجبناه؛ ألنو دل تبد منو خيانة ذمي العهد (5)بذولو ن

فيتعرض لسنو كيصف أعضاءه الظاىرة  (8)كحليتواإلماـ بعد العقد اسم من عقد لو كدينو 
مات أك أسلم أك بلغ منهم أك دخل  (9)منا يضبطهم ليعرفو كلونو كٯبعل لكل طائفة عريفن 

 كشرط اإلسبلـ إال إف كاف إلحضاره ألداء جزية أك خبلص حق. (01)فيهم

                                                 

 من ؽ."خيانة" ساقط  (ُ)
 ُب ؽ "أجرة" بدؿ "جزية". (ِ)
 .اإلرشادُب األصل "إال"، كا٤بثبت من ؽ، كىو كذلك ُب  (ّ)
 ُب ؽ "ك". (ْ)
 (.َُّ/ُٕ(، كفاية النبيو )ُّّ/َُ(، ركضة الطالبْب )َِّ/ُْانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ٓ)
 ُب ؽ "نقض". (ٔ)
(، مغػػػِب ُٗٔمػػػاـ الشػػػافعي )ص: (، مػػػنهج الطػػػبلب ُب فقػػػو اإلُّٓانظػػػر: منهػػػاج الطػػػالبْب )ص:  (ٕ)

 (.ٖٓ/ٔاحملتاج )
 ُب األصل "حليبو"، كا٤بثبت من ؽ كىو الصواب. (ٖ)
 ُب ؽ "إذا". (ٗ)
 (.ٕٓٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ِّٗ(، التنبيو )ص: ّٖٓ/ٖانظر: ٨بتصر ا٤بزين ) (َُ)
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 فصم يف اذلدَت
 .(2)وىي لغة اؼبصاغبة (1)ا٤بوادعة كا٤بسا٤بة كا٤بهادنة كا٤بعاىدة (0)[كتسمى]

 .(3)مصا٢بة أىل ا٢برب على ترؾ القتاؿ مدة معينة بعوض أك غّبه اوشرعً 
أنو  (7)نقل عن ا٤باكردم (5)للغالب ٍب رأيتو آخر الباب كغَته دبجاانً  (4)تقييد اإلسعادو 

قاؿ: كعليو  بل يتعْب عند القدرة عليو،]ٯبوز عقدىا على أخذ شيء ال على سبيل ا١بزية 
 .(8)"[أك بشيء ال على سبيل ا١بزية" :فيزاد ُب التعريف

  (01)قريشنا (00)مهادنتو ملسو هيلع هللا ىلصك  .(01)أكؿ سورة براءة (9)واألصل فيها قبل اإلصباع
                                                 

 ُب األصل "كيسمى"، كا٤بثبت من ؽ؛ ألنو أقرب. (ُ)
 (.ِِْ/ِ(، فتح الوىاب )ّْٕ/ٗ(، النجم الوىاج )َُٓ/ُٕانظر: كفاية النبيو ) (ِ)
 (.ُِّٗ(، القاموس احمليط )ص: ّٔٔ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ّْْ/ُّانظر: لساف العرب ) (ّ)
(، القػػاموس الفقهػػي ِِٔ(، ا٤بطلػػع علػػى ألفػػاظ ا٤بقنػػع )ص: ِِّانظػػر: ٙبريػػر ألفػػاظ التنبيػػو )ص:  (ْ)

   (.ّٔٔ)ص: 
 (.َِْ/ُاإلسعاد ) (ٓ)
 (.٤َّْبصدر السابق )ص: ا (ٔ)
 (.َّٓ/ُْا٢باكم الكبّب ) (ٕ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ٖ)
 (.ٖٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِِْ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )َّٔ/ُانظر: اإلقناع ُب مسائل اإلٝباع ) (ٗ)
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ  كىػػػػػػػػي قولػػػػػػػػو تعػػػػػػػػاذل: (َُ)

 (.ِ-ُتوبة: اآليتاف: )ال .ژٺ
(، ََِٕبػػرقم  ُٖٓ/ّأخرجػػو البخػػارم ُب صػػحيحو، كتػػاب الصػػلح، ابب الصػػلح مػػع ا٤بشػػركْب ) (ُُ)

(، كبلٮبػػا ُّٖٕبػػرقم  َُْٗ/ّكمسػػلم ُب صػػحيحو، كتػػاب ا١بهػػاد كالسػػّب، ابب صػػلح ا٢بديبيػػة )
 ا٤بشركْب يـو ا٢بديبية...ا٢بديث. من طريق الرباء بن عازب رضي هللا عنهما، قاؿ: صاحل النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 : ىم أكالد فهر بن مالك بن النضر بن كنانو من كلد عدًنف من بِب إ٠باعيل، كىم قسماف:قري  (ُِ)
قػػػريش البطػػػاح، كقػػػريش الظػػػواىر، كقػػػد صػػػاركا إذل زمػػػن اإلسػػػبلـ عػػػدة قبائػػػل، منهػػػا: بنػػػو عػػػامر، كبنػػػو 

 ء بطوف االسبلـ، كىم بطوف كثّبة.ٍب تفرؽ من ىؤالا٤بطلب، كبنو ىاشم، 
= 
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 .(0)يبيةدى عاـ ا٢بي 
  عاقد، كمدة معقود عليها، كصيغة. :وأركاهنا

 األوؿ: العاقد
كألهنا من  (3)رـككال (2)ندا أك ألىل إقليم كا٥بللكفار مطلقن  (1)تكىو اإلماـ أك ًنئبو إف كان

ألمور العظاـ ٤با فيها من ترؾ ا١بهاد على اإلطبلؽ أك ُب جهة كمن عظيم األخطار، كمن ا
بغّب إذف اإلماـ  (يهادف واؿ)مصلحتنا فكاف البلئق تفويضها ٤بن ذكر فبل  (4)رعاية اشَباط
أىل بلد أك ببلد ٩بن ُب كاليتو لتفويض مصلحة  :أم (5)تأك ٫بوىا كإف تعدد (ابلدً )إال 

 و.اإلقليم إلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 (.ّٖٗ(، هناية اإلرب )ص: ُِ، ٝبهرة أنساب العرب )ص: (ّٗ/ُأنساب األشراؼ )انظر: 
: بضػػم ا٢بػػاء، كفػػتح الػػداؿ، كايء سػػاكنة، موضػػع غػػرب مكػػة علػػى بعػػد اثنػػْب كعشػػرين كػػيبل اغبَُديِْبيػػة (ُ)

توسطة ليست ابلكبّبة، ٠بيت ببئر ىناؾ، كىػي خػارج ا٢بػـر غػّب على طريق جدة القدد، كىي قرية م
 بعيدة منو. 

 (.  ٕٗ(، ا٤بعادل األثّبة )ص: ْٗ(، معجم ا٤بعادل ا١بغرافية )ص: ِِٗ/ِانظر: معجم البلداف )
 ُب ؽ "كاف". (ِ)
، كقػد اختصػت بكػرد : ببلد كاسعة كثػّبة العجائػب، كىػي أكثػر أرض هللا جبػاالن كأهنػاران اؽبند (ّ)

النبػػات كعجيػػب ا٢بيػػواف، كٰبمػػل منهػػا كػػل طرفػػة إذل سػػائر الػػببلد مػػع أف التجػػار ال يصػػلوف 
إال إذل أكائلهػػػا، كأمػػػا أقصػػػاىا فقلمػػػا يصػػػل إليػػػو، فتحهػػػا دمحم بػػػن القاسػػػم الثقفػػػي سػػػنة أربػػػع 

 كتسعْب.
ا٤بعطػػار ُب خػػرب  (، الػػركضّٕ/ّ(، مسػػالك األبصػػار )ُِٕانظػػر: آاثر الػػببلد كأخبػػار العبػػاد )ص: 

 (.ٔٗٓاألقطار )ص: 
 ُب ؽ تقدد الرـك على ا٥بند. (ْ)
 "رعاية" ساقط من ؽ. (ٓ)
 ُب ؽ "تعدد". (ٔ)
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 (3)وبو صرح الفوراينأنو ال يهادف ٝبيع أىل كاليتو  (2)والشيخُت (1)كأصلو (0)وقضية كالمو
ف سٌد أمن  (8)٤با مر (7)كشيخنا (5)اإلسعاد وإف تبعو صاحب (4)ا للعمراينخالفً كىو متجو 

 (اإقليمً )الوارل كغّبه  (01)]فيهادف[ (وإبذف اإلماـ)على اإلطبلؽ،  (9)ةا١بهاد ُب جهة كسد
 فإف عقدىا غّب (01)عليو كعلى اإلطبلؽ ٤با مر (00)وذلمي  كإف دل يكن ٦باكرنا إلقليمو الذم ىو

                                                 

 (.ِْٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ُ)
 (.ِِٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ِ)
 (.ّّْ/َُ(، ركضة الطالبْب )ْٓٓ/ُُانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ِِٗ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ٖٔ/ٔاحملتاج )(، مغِب ُْٖ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ْ)

ىػػ،  ُْٔ، تػوُب سػنة : أبو القاسم عبد الرٞبن بن دمحم بن أٞبد بن فوراف الفوراين ا٤بػركزموالفوراين ىو
خػذ الفقػو عػن أيب بكػر القفػاؿ، ٠بػع البغػول كاف مقدـ الفقهاء الشافعية ٗبرك، كىو أصػورل فركعػي، أ

 منو، كركل عنو، كصنف ُب ا٤بذىب كتاب " اإلابنة " كىو كتاب مفيد. 
 (.ُْٓ/ُّ(، سّب أعبلـ النببلء )ُِّ/ّ(، كفيات األعياف )َِٖ/ِانظر: هتذيب األ٠باء )

 (.  َُّ/ُِالبياف ) (ٓ)
، كلػد بػن عبػد هللا بػن أسػعد بػن ٰبػٓب العمػراى: أبػو ا٣بػّب ٰبػٓب بػن أىب ا٣بػّب سػادل سػعيد والعمراين ىو

ىػ، نشر العلم بببلد اليمن، كرحل إليو، كاف إمػاـ زاىػدا كرعػا عا٤بػا خػّبا ٖٓٓىػ، توُب سنة ْٖٗسنة 
 األصوؿ كالكبلـ كالنحو، من تصانيفو: البياف.مشهور االسم بعيد الصيت عارفا ابلفقو ك 

(، طبقػػػػػػات ّّٔ/ٕ(، طبقػػػػػػات الشػػػػػػافعية للسػػػػػػبكي )ِٖٕ/ِانظػػػػػػر: هتػػػػػػذيب األ٠بػػػػػػاء كاللغػػػػػػات )
 (.ْٓٔالشافعيْب )ص: 

 (.َْْ/ُاإلسعاد ) (ٔ)
 (.ِِْ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)
 (.ِٖانظر: )ص:  (ٖ)
 ُب ؽ "كسدىا".     (ٗ)
 ا٤بثبت من ؽ، كىو األقرب.ُب األصل "ٗبهادف" ، ك  (َُ)
 "موذل" ساقط من ؽ. (ُُ)
 (.ُٖٓانظر: )ص:  (ُِ)
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 ويعقدىا اإلماـ أك الوارل بشرط (1)[كإ٭با] ،(0)من ذكر بلغوا ا٤بلمن العتقادىم صحة أمانو
فيها للمسلمْب كقتلهم أك قلة ما٥بم أك إعانتهم لنا على غّبىم أك توقع  (2)ظهري (ؼبصلحة)
 (4)[تانتف] ، فإف(3)سبلمهم ابختبلطهم هبم أك الطمع ُب قبو٥بم ا١بزية ببل قتاؿ كإنفاؽ ماؿإ

 ا٤بصلحة قوتلوا إذل أف يسلموا أك يبذلوا ا١بزية إف  كانوا من أىلها.
 .(5) ژڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     ڻ   ڻ  ژ  قاؿ تعاذل:
 .(7)كالَبؾ  ُب األصلح لنا من اإلجابةاجتهد اإلماـ كجوابن  ولو طلبوىا

 الركن الثاين: اؼبدة
فلقل إف كاف بنا قوة؛ ألنو تعاذل أمر بقتل ا٤بشركْب مطلقنا  (أربعة أشهر)يهادف إال  (8)بلف

 .(00) ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ تعاذل:  (01)قولول (9)كأذف ُب ا٥بدنة أربعة أشهر
 -و الصبلة كالسبلـعلي - (1)[عليو]: ككاف ذلك ُب أقول ما كاف (0)قاؿ الشافعي هنع هللا يضر
ُب  (رأي اعدؿ ذو )منا ابلغ عاقل  (معُت)رجل  (أو ما شاء) ،عند منصرفو من تبوؾ

                                                 

 (.ٖٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُْٖ/ٓ(، الغرر البهية )َُٔ/ُٕانظر: كفاية النبيو ) (ُ)
 ُب األصل "كأما"، كا٤بثبت من ؽ، كىو األقرب لسياؽ الكبلـ. (ِ)
 ُب ؽ "تظهر". (ّ)
(، األنػػػػوار ٕٕٗ(، شػػػػرح ا٢بػػػػاكم الصػػػػغّب للقونػػػػوم )ص: ِٕٓانظػػػػر: الشػػػػامل البػػػػن الصػػػػباغ )ص:  (ْ)

 (.ّْٗ/ّألعماؿ األبرار )
 ُب األصل "انتفقت" كا٤بثبت من ؽ، كىو الصواب. (ٓ)
 (.ّٓسورة دمحم، اآلية: ) (ٔ)
 (.ِِْ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ّْٗ/ٗ(، النجم الوىاج )ّّْ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ٕ)
 ُب ؽ "كال". (ٖ)
 (.ِِّ/ّ(، ا٤بهذب )ُّٓ/ُْ(، ا٢باكم الكبّب )ّٖٔ/ٖا٤بزين ) انظر: ٨بتصر (ٗ)
 ُب ؽ "بقولو". (َُ)
 (.ِسورة التوبة، اآلية: ) (ُُ)
 (.َُِ/ْاألـ ) (ُ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ِ)
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كليس لو إف شاء  ،مصلحة ا٤بسلمْب ُب فعلها كتركها فإذا انقضها انتقضت (0)يفرؽا٢بركب 
 (1)فما اقتضاه كالموأكثر من أربعة أشهر عند قوتنا كال أكثر من عشر سنْب عند ضعفنا 

من اختصاص تفويض ا٤بشيئة إذل العدؿ ابألربعة أشهر دكف ما فوقها غّب مراد إذ  (2)لوكأص
 ال فرؽ.

ما شاء فبلف،  (4)[ىادنتكم] (3)/أف صورة عقدىا معلقة اب٤بشيئة أف يقوؿ: وعلم فبا قررتو
؛ بل ٯبب على العدؿ األصلح من (7)دهمدة ُب الع /ب[ْٗ]ؿ/ إذل تعيْب (5)تاج٫بكال 

 ،من إطبلؽ ما ذكر (00)]ىنا[ (01)وغَته (9)فاندفع ما للزركشي (8)العشر كما مر األربعة أك
 .(01)فيو كإف خالفو اإلماـ ءكيرجع إذل ما شا

ما شاء هللا أك رجل  :، إف دل يكن عذر غلب نقض اإلماـ على األكجو أما لو قاؿنعم
يصح للجهالة ُب  أك من ال رأم لو فإنو ال (0)أك ٦بنوف فاسق أك عبد أك صيب (02)أك منهم

                                                 

 ُب ؽ "لعرؼ". (ُ)
 (.ِْٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ِ)
 (.ِِٔ"كلصلو" ساقط من ؽ. كانظر للمسللة: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ّ)
 /ب(ٕٖهناية )ؿ/ (ْ)
 ُب األصل "ىاديتكم" كا٤بثبت من ؽ، كىو الصواب. (ٓ)
 ُب ؽ "ٰبتاج". (ٔ)
 ُب ؽ "العقد". (ٕ)
 ذكره قبل بضع أسطر. (ٖ)
 (.ّّٕ/ِالديباج ) (ٗ)
(، بدايػػػػة احملتػػػػاج ّٕٔ/ّ(، النكػػػػت علػػػػى ا٤بختصػػػػرات الػػػػثبلث )ِّٔ/ْانظػػػػر: إعانػػػػة الطػػػػالبْب ) (َُ)

(ْ/َِّ.) 
 من األصل، كا٤بثبت من ؽ.ساقط  (ُُ)
 "فيو" ساقط من ؽ. (ُِ)
 "أك" ساقط من ؽ. (ُّ)
 "أك ٦بنوف" ساقط من ؽ. (ُ)
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ما قولو صلى هللا عليو أك  ،األكذل كألف الكافر ال ٰبكم علينا كألف من بعده ال أىلية فيو للتولية
، كلو دخل إلينا لسماع (0)غّبهنو يعلم ما عند هللا ابلوحي دكف ىادنتكم ما شاء هللا فؤل :كسلم

 ،ل أربعة أشهر ٢بصوؿ غرضوهكال ٲب ،ا٤بلمنيبلغ ٦بالس ٰبصل فيها البياف التاـ ٍب  يقرآف كف
نو صلى فلقل ٕبسب ما تقتضيو ا٤بصلحة؛ أل (عشر حجج)بنا إال  (لضعف)ال يهادف  (و)

  .(1)ركاه أبوداكد .عشر سنْب هللا عليو كسلم ىادف قريشنا على كضع ا٢برب
كلو  عقد على عشر ٍب عشر كىكذا ٕبسب ا٢باجة، لعشرعلى ا (2)زايدةلولو احتيج 
 .(3)د فقط كما أيٌبئاألكذل فإف ٝبع بطل الزا يقبل أف ينقض

 ا.ما أموا٥بم فيجوز العقد ٥با مؤبدن أ: ىذا ابلنسبة إذل أنفسهم (4)قاؿ اؼباوردي
، (8)ْبلسابقّب تقييد ٗبدة من ا٤بدتْب امن غ (7)ا٤بهادنة مع النساء ٯبوز (5)واستثٌت البلقيٍت

إف  (و)، كيتمم ا٤بدة (9)[جديد]نفت عقد ؤ كإذا انقضت العشر كضعفنا مستمر است
على األربعة أشهر عند قوتنا كعلى العشر عند ضعفنا تفريقا للصفقة،  (دئبطل زا)استقوينا 

عن التقييد بوقت كال ٰبمل على ا٤بدة ا٤بشركعة؛ ألف  (مطلق)للهدنة  (عقد)بطل  (و)
  .(0)يدبالتل (01)اإلطبلؽ يقضي

                                                 

 (.ٖٖ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُْٗ/ٓ(، الغرر البهية )ّّٔ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ُ)
 (.   ِٕٔٔبرقم  ٖٔ/ّأخرجو أبو داكد ُب سننو، كتاب ا١بهاد، ابب ُب صلح العدك ) (ِ)

 (.َِْْكت عليو أبوداكد كحكم األلباين عليو أبنو حسن. انظر: صحيح أيب داكد )كا٢بديث س
 ُب ؽ "إذل زايدة". (ّ)
 سيذكره بعد بضعة أسطر. (ْ)
 (.ُِٗ/ُْا٢باكم الكبّب ) (ٓ)
 (.ِْٖ/ْالتدريب ) (ٔ)
 ُب ؽ "فيجوز". (ٕ)
 ُب ؽ "السابقتْب". (ٖ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ٗ)
 ضي".ُب ؽ "يقت (َُ)
 (.ِّٔ/ْ(، إعانة الطالبْب )َْْ/ُٗ(، اجملموع )ِّّ/ّانظر: ا٤بهذب ) (ُ)



 

 

 
 

052 

 اإليداد شزح اإلرشاد البٍ حجز اذليتًي

 الركن الثالث: الصيغة
بطل العقد إف اقَبف  (و) ، على ترؾ القتاؿ مدة كذاداعتكم مثبلن كاك أكهادنتكم 

رد )كشرط  (و) ،منا أك مالو أبيديهم (كبقاء أسَت)كسائر العقود كذلك   (بشرط فاسد)
 (أو)ّبة بعد ما جاءت كلو أمة أك كاف ٥با عش تتنا منهم مسلمة أك أسلمءاج (مسلمة

شرط إعطاء جزية أقل من دينار أك اإلقامة اب٢بجاز أك دخوؿ ا٢بـر أك إظهار ا٣بمور ك٫بوىا 
 َّ(0)[ين ىن نن ]من زن ٱُّ قاؿ تعاذل: (بال خوؼ)منا ٥بم  (بذؿ ماؿ)ُب دارًن أك 

 .(2)وا عنها اإلسبلـبكُب ذلك إىانة ين .(1)اآلية
 .(3)جاءت نسوة مؤمنات مهاجراتُب قصة ا٢بديبية أنو  داود وروى أبو

 (4) ژۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ     ژإذل  ژھ   ھ  ھ       ھژ كنزؿ قولو تعاذل: 
بناء  (8)"رددًنه (7)[من جاءًن منكم مسلمنا]"بقولو:  (5)لو فامتنع ملسو هيلع هللا ىلص من ردىن مع اشَباط

ابجتهاد فباف  كاف  :فقيل وعليو ،كىو مرجوح (0)لنساءلوىا على تناكؿ ىذه الصيغة ك٫ب
                                                 

 ما بْب ا٤بعقوفتْب غّب موجود ُب األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ُ)
 (.ّٓسورة دمحم، اآلية: ) (ِ)
 (.َِّ/ٓ(، حاشية ا١بمل )َُٖ/ٖ(، هناية احملتاج )ِِْ/ِانظر: فتح الوىاب ) (ّ)
 (.ِٕٓٔبرقم  ٖٓ/ّو، كتاب ا١بهاد، ابب ُب صلح العدك )أخرجو أبو داكد ُب سنن (ْ)
فقاؿ سهيل: كعلى أنو ال أيتيك منا رجل كإف كاف على دينػك إال رددتػو إلينػا، ا٢بديث مطوالن كفيو:    

ٍب جػػػاء نسػػػوة «. قومػػػوا فػػػا٫بركا، ٍب احلقػػػوا»فلمػػػا فػػػرغ مػػػن قضػػػية الكتػػػاب قػػػاؿ النػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص ألصػػػحابو: 
 .جرات فنهاىم هللا أف يردكىن كأمرىم أف يردكا الصداؽمؤمنات مها

 (: "صحيح".ْٓ/ُقاؿ األلباين ُب إركاء الغليل )
 (.َُسورة ا٤بمتحنة، اآلية: ) (ٓ)
 "لو" ساقط من ؽ. (ٔ)
 ُب األصل "من جاء مسلم منكم.."، كا٤بثبت من ؽ. (ٕ)
(، كمسػلم ََِٕبػرقم  ُٖٓ/ّْب )أخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب الصػلح، ابب الصػلح مػع ا٤بشػرك (ٖ)

   ( بنحوه.ُْٖٕبرقم  ُُُْ/ُّب صحيحو، كتاب ا١بهاد، ابب صلح ا٢بديبية ُب ا٢بديبية )
 ُب ؽ "النساء". (ُ)
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  .: نسخ(1)وقيلإذ ال يقر على خطل،  (0)سهوه
إسبلمها قبل  (4)من جاءت ٦بنونة الحتماؿ (3)رديكال  ،: ٚبصيص كىو ا٢بق(2)وقيل

كال ٩بيزة فإف بلغت كرضيت ابلكفر، أك  ،ا١بنوف، كقضيتو أنو لو عرؼ دكاـ جنوهنا ردت
 .(5)ر ابإلسبلـ رداتقً جملنونة كدل تي أفاقت ا

كا٤بسلم كما  ةكاب٤بسلمة الكافر  ،الكافر كمالو فيجوز شرط تركهما وخرج ابؼبسلم ومالو
، كالفرؽ أف ا٤بسلمة ال يؤمن أف يصيبها زكجها الكافر أك تفًب لنقص عقلها كعجزىا (7)أيٌب

ا منهم نى فٍ ف خً لك  ف دعت ضركرة إذل إعطائهم ماالن لإما مع ا٣بوؼ ك (8)عن ا٥برب
كإف   (01)إلحاطتهم بنا أك كانوا يعذبوف أسراًن فيجب إعطاؤىم ذلك للضركرة (9)ـى بلى طً صٍ ااًل 

من ندب فك األسرل ٧بلو عند عدـ  (0)كما مر ،(00)كما اعتمده األذرعيكاف العقد ابطبلن 
سد كحيث ف ،كال ٲبلكوف ما أعطي ٥بم ألخذىم لو بغّب حق ،تعذيبهم أك خوؼ اصطبلمهم

                                                 

 ُب ؽ "شهوة" كىو تصحيف.  (ُ)
(، فػػػتح ِّْ/ُِ(، التوضػػػيح لشػػػرح ا١بػػػامع الصػػػحيح البػػػن ا٤بلقػػػن )ّّْ/ِانظػػػر: معػػػادل السػػػنن ) (ِ)

 (.ُْٗ/ٗالبارم البن حجر )
(، عمػػدة القػارم شػػرح صػحيح البخػػارم لبػػدر ُٖٔ/ِ(، عيػػوف األثػر )ٕٔ/ٕانظػر: الػػركض األنػف ) (ّ)

 (.ِِٕ/ُٕالدين العيُب )
 ُب ؽ "ال ترد". (ْ)
 كلهنا ُب األصل "االجتهاؿ" كا٤بثبت  من ؽ. (ٓ)
 (.  ُْٗ/ٓ(، الغرر البهية )ِْٓ/ٕ(، التهذيب )ِّْ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ٔ)
 (.ُٔٔانظر: )ص:  (ٕ)
 (.َُّ/ُِ(، البياف )ِّْ/ّ(، ا٤بهذب )ّّٔ/ُْانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ٖ)
: أبيدكا، كاالصطبلـ إذا أبيد قـو من أصلهم. االصطالـ (ٗ)  : االستئصاؿ، كاصطلم القـو

 (.َّْ/ُِ(، لساف العرب )َّٗ/ِ(، النظم ا٤بستعذب )ُّٗ/ُِانظر: هتذيب اللغة )
 (.ُْْ/ٗ(، النجم الوىاج )ِِٓ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )َِٓ/ٕانظر: التهذيب ) (َُ)
 (.ٖٖ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُْٗ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ُُ)
 (.َُْانظر: )ص:  (ُ)
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(1)أمىم (فينذر)تبييتهم كأخذىم على غرة  (0)أك ًنئبو العقد دل ٯبز لئلماـ
يعلمهم بفساده  :

قبل اإلنذار ىذا إف كانوا بدارًن فإف كانوا بدارىم  (2)هم كال يقاتلػ(ػػػيقاتل)بعد اإلنذار  (ٍب)
 ،ضاؤهٗبوت عاقد كعزلو فيجب على من كرل بعده إم (3)نفسخيكال  ،جاز قتا٥بم ببل إنذار

 .(4)كال أثر لتبْب فساده ابالجتهاد بل ابلنص أك اإلٝباع
 (كرد من جاءان)اشتمل عليو العقد  (صحيح (5)شرطب)العاقد  (ووَب) /أ[ٓٗ]ؿ/

كما الرد  اطلصحة اشَب  (9)اطن ك ليست شر  (8)أهنا (7)ا كإف كاف فيو األكصاؼ اآلتيةمنهم مسلمن 
 .(00)ه كالـ اؼبصنفكما أفاد، بل للزكمو (01)يومهو كالـ اغباوي
للهدنة  (0)اجملوز (03)]العذر[بْب أف يستمر  بو (02)ورلالشرط كلزـك ال (01)عدـكال فرؽ ُب 

 . (1) ژڱ  ں   ں  ڻ     ڻڻ  ژ زكؿ قاؿ تعاذل: ي
                                                 

 "أك ًنئبة" ساقط من ؽ. (ُ)
 ُب ؽ "ٍب" بدؿ "أم". (ِ)
 ُب ؽ "يقاتلهم". (ّ)
 ُب ؽ "تنفسخ". (ْ)
 (.  ِٕٓالشامل البن الصباغ )ص:  (،ْْْ/ُٗ(، اجملموع )ِّٓ/ّانظر: ا٤بهذب ) (ٓ)
 ُب األصل "شرط" بدكف حرؼ الباء كا٤بثبت من ؽ كىو الصواب كما ُب اإلرشاد.    (ٔ)
  سيذكرىا بعد بضع أسطر. (ٕ)
 ُب ؽ "ألهنا". (ٖ)
 ُب ؽ "شرطا". (ٗ)
 (.ِّٔا٢باكم الصغّب )ص:  (َُ)
 (.ِْٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ُُ)
 ُب ؽ "صحة" بدؿ "عدـ". (ُِ)
 ُب ؽ "الوفاء". (ُّ)
 ُب األصل "العدد"، كا٤بثبت من ؽ، كىو الصواب. (ُْ)
 "اجملوز" ساقط من ؽ. (ُ)
 (.ْسورة التوبة، اآلية ) (ِ)
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كما أنو ال   (0)عاقل ال امرأة كخنثى ٤با مر (رجل)إليهم  (إمنا يُػَردّ )عند شرط الرد  (و)
ال  (رحُ ) ،كال صيب ك٦بنوف لضعفهما ،(1)حوطاألها ا٣بنثى؛ ألنو يصح شرط رد األنثى كمثل

 . لسيده اا مراغمن ؛ ألنو جاء مسلمن (2)رقيق
كيهينو كال عشّبة لو ٙبميو بل يعتقو سيده كلو كالؤه كإال ابعو  (4)/يسَبقو (3)أنو والظاىر

 .(7)ك٥بم كالؤه ا٤باؿ، كأعتقو عن ا٤بسلمْب، (5)[بيت]اإلماـ عليو ٤بسلم أك دفع قيمتو من 
من غّب طلب  (9)رده فلو شرط (8)لو (لطالب) وإمنا يرد من اجتمعت فيو ىذه الصفات

فسد العقد ٍب إذا كجدت الشركط ا٤بذكورة فإف دل يكن للمردكد عشّبة ٙبميو دل يرد كإال ريٌد 
على أبيو سهيل بن  هنع هللا يضر (01)أاب جندؿ رد ملسو هيلع هللا ىلصكما إف طلبتو عشّبتو كإف عجز عنهم  

 .(0)ركاه البخارم
                                                 

 (.ُْٔانظر: )ص:  (ُ)
 ُب ؽ "أحوط". (ِ)
 ُب ؽ "قن". (ّ)
 يقصد بو الرقيق. (ْ)
 /أ(ٖٖهناية )ؿ/ (ٓ)
 ُب األصل "ندب"، كا٤بثبت من ؽ كىو الصواب. (ٔ)
 (.ِٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُُٓ/ٓ(، الغرر البهية )ّْٓ/َُنظر: ركضة الطالبْب )ا (ٕ)
 "لو" ساقط من ؽ. (ٖ)
 "رده" ساقط من ؽ. (ٗ)
العػامرم،  العاص بن سهيل بن عمرك بػن عبػد مشػس بػن عبػد كد بػن نصػر بػن مالػك بػن لػؤم القرشػي :ىو (َُ)

أسلم ٗبكة، مات ُب طاعوف عمواس سنة ٜباف عشرة، كاف أبوه سهيل كىو الذم تػوذل أمػر الصػلح اب٢بديبيػة، 
  .قد كتب ُب كتاب الصلح: إف من جاءؾ منا ترده علينا، فخبله رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لذلك

 (.ّٓ/ٔ(، أسد الغابة )ُُِٔ/ْ(، االستيعاب )ِْٓ/ّانظر: الثقات البن حباف )
، كػاف سهيل بن عمرك بن عبد مشس بن عبد كد بن نصػر بػن مالػك بػن لػؤم القرشػي العػامرم :ىو (ُُ)

بعػػد أف أسػػلم كثػػّب الصػػبلة أحػػد األشػػراؼ مػػن قػػريش كسػػاداهتم ُب ا١باىليػػة، أسػػلم يػػـو الفػػتح، ككػػاف 
 .كالصـو كالصدقة، كخرج ٔبماعة أىلو إال بنتو ىندا إذل الشاـ ٦باىدا حٌب ماتوا كلهم ىنالك

 (.  ُٕٕ/ّ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ٖٓٓ/ِ(، أسد الغابة )ٗٔٔ/ِانظر: االستيعاب )
 (.َُْٖبرقم  ُِٔ/ٓأخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب ا٤بغازم، ابب غزكة ا٢بديبية ) (ُ)
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(0)ؤذكنونفسهم يأما كوهنم أك  (ربميو)أف الطالب لو إذا كاف من عشّبتو  وألف الظاىر
 

عمهم فإف طلبو غّبىم دل يرد كإف كاف ا ُب ز ك٫بوه فبل عربة بو؛ ألهنم يفعلونو أتديبن  (1)قييدابلت
 فحينئذ يرده إما لطالب ٲبكنو إال إف كاف ا٤بطلوب قواين  (3)ا ؼبا يومهو كالموخالفً  (2)ٰبميو

رد النيب كعليو ٞبل  (5)لقدرتو على قهره أك قتلو (عاجز عنو)لطالب  (أو)منو  (4)االنفبلت
ركاه  .طلبو رجبلف فقتل أحدٮبا ُب الطريق كأفلت اآلخرُب ٤با جاء  (7)ملسو هيلع هللا ىلص أاب بصّب

 .(8)البخارم
فإف شرط أف يبعث بو إليهم فسد العقد  (9)أف ٱبلي بينو كبْب طالبو كالوديعة ومعٌت الرد

طالبو  (0)لتلو ق كال يلـز ا٤بطلوب الرجوع إليهم بل ،إال أف يراد ابلبعث التخلية على األكجو

                                                 

 ُب ؽ "يودكنو". (ُ)
 ُب ؽ "ابلتنفيذ". (ِ)
 (.ُّٔ(، منهاج الطالبْب )ص: ُُّ/ُِ(، البياف )ِّْ/ّانظر: ا٤بهذب ) (ّ)
 (.ِْٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ْ)
 : التخلص كالنجاة من الشيء بسرعو فجلة من غّب ٛبكث. االنفالت (ٓ)

 (.ٗٗٔ/ِ(، ا٤بعجم الوسيط )ِٖ/ٓ(، اتج العركس )َْٖ/ِانظر: ا٤بصباح ا٤بنّب )
 (.ِٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ْْٖ/ٗ(، النجم الوىاج )ّْٔ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ٔ)
 ُب ؽ "نصّب"، كالصحيح "بصّب" كما ُب كتب الَباجم ككتب ا٢بديث. (ٕ)

: عتبػػة بػػن أسػػيد بػػن جاريػػة بػػن أسػػيد بػػن عبػػد هللا بػػن سػػلمة بػػن عبػػد هللا بػػن غػػّبة بػػن وأبػػو بصػػَت ىػػو
، ككنيتػػو أبػػو بصػػّب كىػػو مشػػهور بكنيتػػو، أسػػلم قػػدٲبنا، ككػػاف أبػػو بصػػّب يصػػلي عػوؼ بػػن ثقيػػف الثقفػػي

، مػػات علػػى عهػػػد ألصػػحابو، ككػػاف يكثػػر مػػػن قػػوؿ هللا العلػػي األكػػػرب، مػػن ينصػػر هللا فسػػوؼ ينصػػػره
 رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

 (.ّٗٓ/ْ(، اإلصابة ُب ٛبيز الصحابة )ِٓٓ/ّ(، أسد الغابة )َُِٓ/ّانظر: االستيعاب )
أخرجػػو البخػػارم ُب صػػػحيحو، كتػػاب الشػػركط، ابب الشػػػركط ُب ا١بهػػاد كا٤بصػػا٢بة مػػػع أىػػل ا٢بػػػرب  (ٖ)

 (.ُِّٕبرقم  ُّٗ/ّ)
 (.َُُ/ٖ(، هناية احملتاج )ْْٖ/ٗ(، النجم الوىاج )ّْٔ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ٗ)
 ُب ؽ "قبل". (ُ)
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  .(3)]لطالبو[امتناعو كقتلو  (2)صّببدل ينكر ملسو هيلع هللا ىلص على أيب  (1)لذلكك  (0)ا عن نفسو كدينودفعن 
 (لو بقتلو) ،كفيو كقفة "إف كاف بغّب حضرة اإلماـ": (5)قاؿ البلقيٍت اجوازن  ((4)عرضيو )

إف دـ الكافر عند هللا كدـ و: حْب رده إذل أبي أف عمر قاؿ أليب جندؿ (7)٤با ركاه أٞبد
، كٲبنع ا٤بسلمْب (9)عنهم (8)أف ٲبنععرض لو بقتل أبيو؛ كألف اإلماـ إ٭با التـز اب٥بدنة ي الكلب

ال تناكلو شرط اإلماـ؛ ألنو دل ا، ك فلم يشَبط على نفسو شيئن  (00)بعدمن أسلم  (01)يومئذ أما
 تو إف ٥بذا أف يصرح للمطلوب بقتل طالبو كىو ظاىر ٖببلؼ غّبهيكقض (01)يكن ُب قبضتو

 .(0)"عرضيك " :(04)عليو التصريح بذلك كما أفهمو قولو (03)ٲبنع (02)فإنو

                                                 

 (.ّٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ْْٖ/ٗ(، النجم الوىاج )ُّٔانظر: منهاج الطالبْب )ص:  (ُ)
 ُب ؽ "فلذلك". (ِ)
 ُب ؽ "نصّب". (ّ)
 ُب األصل "الطالبو"، كا٤بثبت من ؽ، كىو الصواب. (ْ)
 ُب ؽ "نعرض". (ٓ)
 (.ُِٓ/ْب )التدري (ٔ)
 (.   ُُّٖٖبرقم  َّٖ/ٗ(، كالبيهقي ُب الكربل )َِِ/ُّأخرجو أٞبد ُب مسنده ) (ٕ)

 (، "ىذا ا٢بديث صحيح".ِِّ/ٗ) قاؿ ابن اؼبلقن ُب البدر اؼبنَت
 "أف ٲبنع" ساقط من ؽ. (ٖ)
 ُب ؽ "منهم". (ٗ)
 ُب ؽ "فلما". (َُ)
 "بعد" ساقط من ؽ. (ُُ)
 (.ّٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِِٕ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ّْٔ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ُِ)
 "فإنو" ساقط من ؽ. (ُّ)
 ُب ؽ "ٲبتنع". (ُْ)
 (.ِْٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ُٓ)
 ُب ؽ "نعرض". (ُ)
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ا كاف عليو أف يشرط عليهم أف ال يهينوه كإال  إليهم مسلمن  (1)رد أنو مٌب (0)وحبث اإلماـ
 :أم (لغَت) (2)عوؿ أك الفاعل كما ُب نسخة معتمدةفابلبناء للم (ـُ رِ غْ وال يػَ )كانوا ًنقضْب 

لعدـ التزاـ ذلك  (4)للنساء كقيمة لؤلرقاء كسيب للصبياف كاجملانْب (3)ألجل غّب من يرد كمهر
 األحرار ال يضمنوف. (5)[إذ]بل لو شرط فسد العقد 
ا ُب فهو كإف كاف ظاىرن  (7)ژې   ې   ىى  ژ : بقولو تعاذل وأما األمر إبيتاء اؼبهور

ك٨بالفة الوجوب للقاعدة ا٤بستقرة  الذمةالندب ٤بوافقتو ألصل براءة  حالوجوب لكن رج
 .(9)إٯباب مهر ا٤بثل ال ا٤بغرـك (8)منك 

٥بم رد من جاءتنا مسلمة ٍب  طى رى شى  (0)قدكاف   (0)ونفؤل ؛(00)اؼبهر (01)ُغرُمُو ملسو هيلع هللا ىلص ؽبموأما 
 ژۇ  ۆ  ۆ   ۈۈژ : (3)[تعاذل]بقولو  (2)على ما مر (1)ذلك بناء

حينئذ  (5)حراـ، ف(4)
  .وً رطً ا بعد شى ىى دً المتناع رى 

                                                 

 (.ٓٗ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ُ)
 ُب ؽ "مَبدد" كىو تصحيف.  (ِ)
 (.ِْٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ّ)
 ا٤برأة، كىو ما يدفعو الزكج إذل زكجتو بعقد الزكاج. : ىو صداؽ اؼبهر (ْ)

 (.ُّْ(، القاموس الفقهي )ص: ِٖٓ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ّٖٗ/ُانظر: مشارؽ األنوار )
 ُب ؽ "أك اجملانْب". (ٓ)
 ُب األصل "إذا"، كا٤بثبت من ؽ، كىو األقرب لسياؽ الكبلـ. (ٔ)
 (.َُسورة ا٤بمتحنة، اآلية: ) (ٕ)
 " بدكف حرؼ الواك.ُب ؽ "من (ٖ)
 (.  َُٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ُٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِِٕ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٗ)
 "٥بم" ساقط من ؽ. (َُ)
أخرجػػو البخػػارم ُب صػػحيحو، كتػػاب الشػػركط، ابب الشػػركط ُب ا١بهػػاد كا٤بصػػا٢بة مػػع أىػػل ا٢بػػرب  (ُُ)

، كػاف ٲبتحػنهن كبلغنػا أنػو ٤بػا أنػزؿ هللا ( من حديث عائشة: أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصِّّٕبرقم  ُٕٗ/ّ)
 تعاذل: أف يردكا إذل ا٤بشركْب ما أنفقوا على من ىاجر من أزكاجهم...ا٢بديث.

 ُب ؽ "كألنو". (ُ)
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فإنو كجو  (9)ا ؼبا ُب اغباويخالفً  (8)ىم ٤برتدة(ردِّ  (7)[عدـك])ا الشرط الصحيح أيضن  (و)
جاءىم من عندًن فبل  ((01)مرتد)، كاالتفاؽ عليو (00)وإف حكى ُب البسيطعنو  (01)حمرجو 

ا رددًنه /ب[ٓٗ]ؿ/ من جاءًن منكم"يلزمهم الرد لقولو ملسو هيلع هللا ىلص ُب صلح ا٢بديبة:  كمن  مسلمن
رِّا أك كاف أك امرأة حي   رجبلن  كلو عقدت بشرط ردىم للمرتد (02)جاءكم منا فسحقا سحقا"

كإذا شرطوا عدـ الرد أك أطلقوا لزمهم  ،ا لزمهم الوفاء فإف امتنعوا من رده كانوا ًنقضْبرقيقن 
(03)غـر

 .(04)مهر ا٤برتدة 
 منو ٩بنوع. (0)وتعجب البلقيٍت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 "قد" ساقط من ؽ. (ُ)
 "ذلك بناء" ساقط من ؽ. (ِ)
 (.ُْٔانظر: )ص:  (ّ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ْ)
 (.َُاآلية: )سورة ا٤بمتحنة،  (ٓ)
(ٔ) ."  ُب ؽ "فغـر
 (.ُِْٕب األصل "لعدـ"، كا٤بثبت من ؽ، كىو كذلك ُب اإلرشاد )ص:  (ٕ)
 ُب ؽ "ا٤برتدة". (ٖ)
 (.ِّٔا٢باكم الصغّب )ص:  (ٗ)
 ُب األصل "مرجوع"، كا٤بثبت من ؽ كىو الصواب. (َُ)
 (.ُِْ/ُ(، اإلسعاد )ٕٗ/ُٖ(، هناية ا٤بطلب )ُِٔالبسيط )ص:  (ُُ)
 من االرتداد كىو: الرجوع.  :لغة رتداؼب (ُِ)

 : الذم يكفر بعد إسبلمو نطقا أك اعتقادا أك شركا أك فعبل. اصطالحا
 (.  ِْ(، التوضيح البن عبد الوىاب )ص: ُّٖ(، مصرع التصوؼ )ص: ُْٕ/ّانظر: لساف العرب )

 .( كليس ُب لفظ ا٢بديث "فسحقا سحقنا" ُّٔسبق ٚبرٯبو )ص:  (ُّ)
" ساقط من ؽ. (ُْ)  "غـر
 (.ّٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُُٓ/ٓ(، الغرر البهية )ّْٕ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ُٓ)
 (.ُِٓ/ْالتدريب ) (ُ)
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 عليهم ٖببلؼ نظّبه ُب ا٤بهر. (0)هفإف عاد بعد أخذًن ٥با رددًن وقيمة الرقيق
 (2)[ال يصرف]ا ٥بم كالنساء : ألف الرقيق بدفع القيمة يصّب ملكن (1)لروضةقاؿ ُب أصل ا

بينو كبينها  (4)حليناما أنفق من صداقها ألًن بعقد ا٥بدنة  (3)رتدةا٤بزكجات كيغـر اإلماـ لزكج 
 كلواله لقاتلناىم حٌب يردكىا.

 كدل أره مصرَّحنا على الغـر لزكج ا٤بسلمة ا٤بهاجرة (5)عار ويشبو أف يكوف الغـر لزوجها مف
 . انتهى.(8)وقد يشعر كالـ الغزايل خبالفو. (7)بو

ا ٥بم مبِب على صحة بيعو لكافر كا٤بعتمد خبلفو كما مر عن : يصّب ملكن وقولو
 .(01)كاألكجو الغـر لزكج ا٤برتدة ،(9)اجملموع

ها بينو كبين (01)حاؿأىو الذم  (00)ناىأبف الشرط الصادر  وج اؼبسلمةز ويفرؽ بينو وبُت 
اإلماـ  (ذنب)إماراتو ال ٗبجرد توىم  (1)بدت أبف للعهد منهم (نقض (0)[ػبوؼ])ٖببلفو ٍب 

                                                 

 ُب ؽ "رددًن". (ُ)
 (.  ٕٓٓ/ُُانظر: العزيز ) (ِ)
 ُب األصل "ال يصركف"، كىو خطل، كا٤بثبت من ؽ. (ّ)
 ُب ؽ "مرتدة". (ْ)
 ُب ؽ "حلنا". (ٓ)
 األصل "مفزعا"، كا٤بثبت من ؽ كىو الصواب. ُب (ٔ)
 "بو" ساقط من ؽ. (ٕ)
 (.َِٓ/ِالوجيز ) (ٖ)
 (.  َّٔ-ّٗٓ/ٗاجملموع ) (ٗ)
 (.ُُٓ/ٓ(، الغرر البهية )ّْٖ/َُ(، ركضة الطالبْب )ٖٗ/ٕانظر: الوسيط ) (َُ)
 ُب ؽ "منا". (ُُ)
 ُب ؽ "حاؿ". (ُِ)
 (.ِْٕما ُب اإلرشاد )ص: ُب األصل "ك٫بو"، كا٤بثبت من ؽ كىو الصواب ك (ُ)
 ُب ؽ "تدر". (ِ)
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ڱ  ں  ں      ژ ا لعدـ انتقاض عهدىم بذلك، قاؿ تعاذل: أك ًنئبو العقد إليهم جوازن 

، (1)معاكضة مؤبَّد عقدال ينبذ بذلك ألنو  الذمةٖببلؼ عقد  (0)ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ
 ال ٰبتاج إذل حكم حاكم بو. (2)نبذكظاىر كبلمو أف ا٤ب
ابلقتاؿ بعد نبذه  (وأنذر) ،(4)رده الزركشيٰبتاج إذل نظر كاجتهاد،  :(3)وقوؿ ابن الرفعة

، كألف العقد الـز قبل (7)/ملمنهم قبل قتا٥بم إف كانوا بدارًن كفاء ابلعهد (5)بلغهميعهدىم ك 
 الذمةأىل كأذل أذاًن  (8)فكيذلك كتبليغهم لو أبف يستوَب حق اآلدمي منهم إف كاف ٍب 

  .(9)عنهم حٌب يصلوا دار ا٢برب
 (01)قاتلواك  أك سبوا القرآف أك ٫بوه أك ابلنقض من ا٤بهادنْب أبف أخذكا ماالن ك  :أم (وبو)

بل   (01)ا أك ٘بسسوا أك غّب ذلك ٩با مر ُب ا١بزيةا أك قتلوا مسلمن عينن  (00)[آككا]ا٤بسلمْب أك 
من ذلك كاؼ  (0)شيءلا، كفعل البعض ىنا قطعن  (02)ضبعتما اختلف ُب النقض بو ٍب 

                                                 

 (.ٖٓسورة األنفاؿ، اآلية: ) (ُ)
 (.ِِٔ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ِّٖ/ُِ(، البياف )ِّٗ/ّانظر: ا٤بهذب ) (ِ)
 ُب ؽ "النبذ". (ّ)
 (.ُّْ/ُٕ) كفاية النبيو (ْ)
 (.ّّٕ/ِالتدريب ) (ٓ)
 ُب ؽ "تبليغهم". (ٔ)
 /ب(ٖٖهناية )ؿ/ (ٕ)
 ُب ؽ "نكف". (ٖ)
 (.ْْٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ِِٔ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ِّٗ/ّانظر: ا٤بهذب ) (ٗ)
 ُب ؽ "أك قاتلو". (َُ)
 ُب األصل "أكا" كا٤بثبت من ؽ، كىو مقتضى السياؽ. (ُُ)
 (.ُِٓانظر: )ص:  (ُِ)
 ُب ؽ "نقض". (ُّ)
 ُب ؽ "بشيء". (ُ)
 ساقط من األصل كا٤بثبت من ؽ. (ِ)
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ا كإف دل يعلموا أف ما أتوا بو ًنقضن  (0)يذاءُب ببلدىم ببل إ (بيتهم)إف سكت الباقوف عنو 
 .(1)اآلية  ژہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ژ لقولو تعاذل: 

(2)عليهمأما إذا أنكر 
 إف دلا تباعن الباقوف بقوؿ أك فعل دل ينتقض عهدىم كإف كانوا أ 

زكا أك يسلموىم إلينا فإف أبوا مع القدرة يعنهم بيتنا الناقضْب كإال أنذرًن الباقْب ليتم (3)يزكاٲب
كيصدؽ منكر النقض  ،لقوتو (7)ٕباؿ بنقض البعض الذمةعقد  (5)قضتكإ٭با دل ين ،(4)فناقضوف
ٍب )منو إذل ملمنو  (بىر )كمكاتبة إذا  (8)يعِب رقيقو كلو مستولدة (وعتق عبد حريب)بيمينو، 
قاىرنا  (9)أك أسلم ٍب ىرب قبلها كإف دل يهاجر إلينا؛ ألنو إذا جاء كلو بعد ا٥بدنة (أسلم

(01)لسيده ملكت نفسو
 بعض  (00)نمال توجب أماف بعضهم  كألف ا٥بدنة ؛ابلقهر فيعتق 

 .(01)ةحابفباالستيبلء على نفسو ملكها كلوقوع استيبلئو على نفسو ُب الثانية حاؿ اإل
أف  (1)فيو مع ما تقرر أف ىجرتو إلينا ليست شرطنا ُب عتقو بل الشرط (0)فعلم من كالمو

كمطلقنا إف دل يكن فلو مات قبل ىجرتو  ،يغلب على نفسو قبل اإلسبلـ إف كانت ىدنة
                                                 

 ُب ؽ "إنذار". (ُ)
 (.ُِلتوبة، اآلية: )سورة ا (ِ)
 "عليهم" ساقط من ؽ. (ّ)
 ُب ؽ "ٍب إف ٛبيزكا". (ْ)
 (.َِٖ(، الشامل البن الصباغ )ص: ِٕٓ/ٕ(، التهذيب )ِّٔ/ُِانظر: البياف ) (ٓ)
 ُب ؽ "ينقض". (ٔ)
 "ٕباؿ" ساقط من ؽ. (ٕ)
 لك اليمْب.: ىي الٍب أتت بولد سواء أتت ٗبلك النكاح أك ٗباؼبستولدة (ٖ)

(، معجػػػػم لغػػػػة الفقهػػػػاء َِْ(، التعريفػػػػات الفقهيػػػػة )ص: ُِّانظػػػػر: التعريفػػػػات للجرجػػػػاين )ص: 
 (.ِْٖ)ص: 

 ُب ؽ "جاءًن". (ٗ)
 ُب ؽ "ٲبلك سيده". (َُ)
 ُب ؽ "عن". (ُُ)
 (.ِٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِِٕ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ّْٓ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ُِ)
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ال )ا ؛ ألف هبا يعلم عتقو غالبن (2)وإمنا ذكروا ىجرتو وتبعهم اغباوي ،ا يرث كيورثمات حرن 
؛ ألف أموا٥بم ٧بظورة حينئذ فبل ٲبلكها ٍب ىرب فبل يعتق (بعد ىدنة)أسلم أبف  (عكسو

فرؽ بينو كبْب من  (5)لما٥بدنة جرت معنا ال مع الرقيق ف :يقاؿ (4)ال ،(3)ا٤بسلم ابالستيبلء
ر دل يدخل ُب ا٢بي  :؛ ألًن نقوؿ(7)ا ٍب رددًنه إليهم فإف لو التعرض ٥بم كما مرجاءًن مسلمن 

حٌب يشملو األماف ٖببلؼ الرقيق إذا أسلم ُب أيديهم بعد  كليس ماالن  [/أٔٗ]ؿ/ ناناأم
حكم األماف السابق  (9)رجعاألماف من أموا٥بم فقصده لنا ال ي (8)فيما مشلو ا٥بدنة فإنو دخل

ا كاف  ا لو كمن ٍب لو ىرب إذل حربيْب قبل أف ٯبئنا ٍب جاءًن مسلمن فلم يكن دارًن حينئذ ملمنن 
فلم ٯبئ إلينا إال كىو  (01)ة لو؛ ألنو ٤با غلب عندىم على نفسو عتقكحر أصلي ال عشّب 

ىذا ُب غّب  ،ا ال يرد بل يعتقو السيد كإال فاإلماـأف الرقيق إذا جاء مسلمن  (00)ر كمرحي 
 ة. ا٤بكاتب

تقت ككالؤىا لسيدىا كإف عجزت كرقت فإف أدت عي  (0)إف دل يعتق أما ىي فتبقى مكاتبة
د اإلسبلـ ال قبلو حسب ما أدتو من قيمتها الواجبة لو فإف كَب بعكقد أٌدت بعض النجـو 

هبا عتقت؛ ألنو استوَب حقو ككالؤىا للمسلْب كال يرد عليها من بيت ا٤باؿ؛ ألهنا كا٤بتربعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 (.ِْٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ُ)
 "فيو" ساقط من ؽ. (ِ)
 (.ِّٔا٢باكم الصغّب )ص:  (ّ)
 (.ِِٕ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ْْٖ/ٗ(، النجم الوىاج )ّْٓ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ْ)
 ُب ؽ "كال". (ٓ)
 ُب ؽ "فإف". (ٔ)
 (.ُٖٔانظر: )ص:  (ٕ)
 "فيما مشلو" ساقط من ؽ. (ٖ)
 ُب ؽ "يرفع". (ٗ)
 (.ِٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِْٖ/ُ(، اإلسعاد )ُُٓ/ٓانظر: الغرر البهية ) (َُ)
 (.ُّٕانظر: )ص:  (ُُ)
 ُب ؽ "تعتق". (ُ)



 

 

 
 

074 

 اإليداد شزح اإلرشاد البٍ حجز اذليتًي

اإلماـ  (وضباىم) ،(1)كال يسَبجع منو الزائد كإف نقص عنها كَب من بيت ا٤باؿ (0)بو عنهم
إذل مضي ا٤بدة أك  (3)من مسلم كذمي (2)بسوءيقصدىم   حيث صح عقد ا٥بدنة ٩بنكجوابن 

 .(4)نقضهم ٥با
ٺ    ٺ  ٿ  ژ  كقاؿ:، (5)ژڱ  ں   ں  ڻ     ڻڻ  ژ قاؿ تعاذل: 

؛ ألف (9)ا٢بماية منها (8)بٯببل فكال من بعضهم  (ال من حريب) (7)ژٿ  ٿٿ  
 .(01)الذمةمقصود ا٥بدنة الكف ال ا٢بفظ ٖببلؼ 

ا٥بم بغّب حق كظفرًن هبم لزمنا رده إليهم كإف دل يلزمنا ، إف أخذ ا٢بربيوف منعم
 (01)ا٤باؿ ابلبدؿ من مثل ا كماالن ما أتلفوه علينا أك على الذميْب نفسن  (وضمنوا) ،(00)استنقاذه

 ،(1)دكف النفس كذلك (0)كماُب ا٤بثلي، كقيمة ُب ا٤بتقـو كالنفس ابلقود بشرطو كإال فبالدية 
معشر ا٤بسلمْب ما أتلفناه عليهم  (وضمنا) ،التقييد ابلنفس رٗبا يوىم (2)كإف كاف كبلمو

                                                 

 ُب ؽ "لو". (ُ)
 (.ِِٕ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ّْٕ/َُ(، ركضة الطالبْب )ّٕٔ/ُْانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ِ)
 ُب ؽ "سواء". (ّ)
 ُب ؽ "أك ذمي". (ْ)
 (.ِِٓ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ِٓٓ/ٕ(، التهذيب )ِٖٗ/ُْانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ٓ)
 (.ْسورة التوبة، اآلية ) (ٔ)
 (.ٕسورة البقرة، اآلية ) (ٕ)
 ُب ؽ "كال ٘بب". (ٖ)
 ُب ؽ "منهما". (ٗ)
 (.ٖٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِِٓ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ّْٗ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (َُ)
 (.ٖٗ/ٔتاج )(، مغِب احملُُٓ/ٓ(، الغرر البهية )ِِٖ/ُِانظر: البياف ) (ُُ)
 ُب ؽ "مثلي". (ُِ)
 "كما" ساقط من ؽ. (ُ)
 (.ْْٓ/ُٗ(، اجملموع )ُّّ/ُِ(، البياف )ِّٓ/ّانظر: ا٤بهذب ) (ِ)
 (.ِْٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ّ)
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القيمة كما أتلفو  (0)[كأ]اب٤بثل  (الً اوم) ،ابلدية فقط مغلظة ُب العمد ك٨بففة ُب غّبه (انفسً )
كاف ذلك ا٤باؿ الذم   (ولو) ،ا كا٤بسلمْب بل أكذل فلذا اكتفى بذكرىمالذميوف يضمنونو أيضن 

كلو مع غّبه فيجب رده إليهم كما يرد إذل  (1)ف أخذًنه منوأب (استنقذ من حريب)٥بم قد 
 الذمي.

إف بذلنا ٥بم الثمن كُب  كأا أك بنحو شر أنو ال فرؽ بْب استنقاذه كرىن  (2)وظاىر كالمهم
ن ا٤بسلم أك الذمي عليو ٜبهادف من ضياع كجوب الرد إذل ا٤ب (3)علىىذا الثاين كقفة ٤با يلـز 

 ذل تقصّب ُب ا١بملة حيث اشَبل ماؿ غّبه.إال أف ٯباب أبنو ينسب إ
ا؛ ألف ا٢بريب قد ملكو أبخذه منهم ك٫بن مطلقن  (4)ليهمإفإف قلت: كاف القياس أف ال يرد 

 .(5)من ا٢بريب ابستيبلئنا عليو ملكناه
ا٢بريب لو ؛ ألهنم صار ٥بم نوع تعلق بنا فكما ال ٲبلك ما أخذه  (7): ال نسلم ملكقلت

سلمنا أنو ملك فبل يلـز من  (9)[كإف]ما أخذه منهم  (8)ك ال ملكمن مسلم أك ذمي كذل
 (2)قذفهمب :أم ((1)بقذفنا)من اإلماـ  (وحدوا) ،؛ ألهنم آمنوف منا ال منواملكن  (0)ملكو

                                                 

 ُب األصل "ك"، كا٤بثبت من ؽ، كىو الصواب. (ُ)
 ُب ؽ "منهم". (ِ)
 (.ٖٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُُٓ/ٓ(، الغرر البهية )ِّٖانظر: الشامل البن الصباغ )ص:  (ّ)
 ُب ؽ "من" بدؿ " على". (ْ)
 ُب ؽ "عليهم". (ٓ)
 "من ا٢بريب" ساقط من ؽ. (ٔ)
 ُب ؽ "ٛبلك". (ٕ)
 ُب ؽ "ٲبلك". (ٖ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ٗ)
 ُب ؽ "ٛبلكو. (ُ)
نهػا كاضػحة إمػا ُب ؽ، ُب األصل ال تتضح الكلمات أحياًنن من التصوير ألف ا٤بًب ابلوف األٞبر، كلك (ِ)

 أك ُب ا٤بًب اإلرشاد، كلذا ال أشّب إذل ذلك فيما أيٌب.
 ُب ؽ "فقذفهم". (ّ)
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ا، كظاىر  كذلك أيضن   الذمةكأىل  ،كإال عٌزركا فقط (2)ا٧بصنن  (1)[ا٤بقذكؼ]إف كاف  (0)/إايًن
من  (4)عهدىم ال ينتقض بقذؼ ا٤بسلم، كيشكل عليو ما مرىنا بل صرٰبو أف   (3)كبلمهم

ا  منا مطلقن  (وعزر قاذفهم)ا، أف كل ما اختلف ُب النقض بو ُب ا١بزية ينقض ىنا قطعن 
 .الذمةكلىل 

                                                 

 /أ(ٖٗهناية )ؿ/ (ُ)
 ُب األصل "ا٤بقذكفوف"، كا٤بثبت من ؽ كىو األقرب لسياؽ الكبلـ. (ِ)
 : ىو حر مكلف مسلم، كطئ بنكاح صحيح.احملصن (ّ)

(، التوقيػػف علػػى مهمػػات التعػػاريف )ص: ّٔ(، أنػػيس الفقهػػاء )ص: َِٓ انظػػر: التعريفػػات )ص:
ِٗٗ.) 

 (.ِِٕ/ٓ(، حاشية ا١بمل )َُْ/ٖ(، هناية احملتاج )ِِّ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ْ)
 (.ُِٓانظر: )ص:  (ٓ)
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 (0)باب يف انذكاة
مصدر ٗبعُب اسم  (3)، كالصيد(2)، كا١برح ا٤بزىق ُب غّبه(1)[عليو]ذبح ا٤بقدكر  يكى
 .(4)ا٤بفعوؿ

ٴۇ  ۋ  ژ  (8)[(7)ژٿ ٿ  ٿژ  قولو تعاذل:] (5)فيهما قبل اإلصباعواألصل 

 .(9)ژۋۅ
 منها. ىكا٤بذك (01) ژڱ  ڱ  ڱڱ  ژ كقولو تعاذل: 
 من ىذا الباب  ينا لألكثر تبعً  (03)والرافعي (02)وذكر كأصلو، (01)بعضها (00)ٌبأتكأحاديث 

                                                 

 : الذبح أك النحر.لغة الذكاة (ُ)
 : تسييل الدـ النجس.اصطالحا
(، القػػػػػػاموس الفقهػػػػػػي )ص: ْٖٓ، الكليػػػػػػات )ص: (ُْٔ/ِريػػػػػػب ا٢بػػػػػػديث )النهايػػػػػػة ُب غانظػػػػػػر: 
ُّٕ.) 

 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ِ)
   (.ُُٗ)ص:  : الطيور أك ٝبل ند، كسيلٌب ذكر ا٤بؤلف ٥بامثل (ّ)
 "كالصيد" ساقط من ؽ.   (ْ)
 (.ُّٕ)ص: (، القاموس الفقهي ُّٔانظر: ٙبرير ألفاظ التنبيو )ص:  (ٓ)
 (.ّٓٗ/ٗ(، ا٤بغِب البن قدامة )ِِّ/ُانظر: اإلقناع ُب مسائل اإلٝباع ) (ٔ)
 (.ّسورة ا٤بائدة، اآلية: ) (ٕ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ٖ)
 (.ِسورة ا٤بائدة، اآلية: ) (ٗ)
 (.ٓسورة ا٤بائدة، اآلية: ) (َُ)
 ُب ؽ "أيٌب". (ُُ)
 (.ُٖٗانظر: )ص:  (ُِ)
 (.ِْٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ُّ)
 (.ّ/ُِالعزيز ) (ُْ)
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 (2)ُب التنبيو (1)كالشيخ (0)وذكرىا النوويكالبابْب بعده ىنا؛ ألهنا جناايت مباحة، 
 ُب ربع العبادات؛ ألف طلب ا٢ببلؿ فرض عْب. (3)واؼبهذب

 (الذكاة)عليو أك معجوز عنو، ك مقدكر (5)ماإ (4)رادٍب اغبيواف اؼبأكوؿ غَت السمك واعبَ 
 (دبحض)صل ٙب (9)[اإ٭ب]أضحية كاف أك غّبىا  (8)اكاف أك كحشين   (7)الؤلكؿ إنسين 

فخرج ابحملض ما لو  (01)٩بن أيٌب (00) مٌ كا٤بر  (01)ـولقا٢بي  (قطع)خالص  :أم/ب[ ٔٗ]ؿ/
                                                 

 (.ِّٕ/ّركضة الطالبْب ) (ُ)
، صػػػاحب ا٤بهػػػذب اإلمػػػاـ أبػػػو إسػػػحاؽ إبػػػراىيم بػػػن علػػػى ابػػػن يوسػػػف بػػػن عبػػػد هللا الشػػػّبازم :ىػػػو (ِ)

ىػػ، تفقػو بفػارس علػى أىب الفػرج ابػن البيضػاكل، كابلبصػرة ْٕٔتػوُب سػنة ىػػ، ّّٗكالتنبيو، كلد سػنة 
 على ا١بوزل، ٍب دخل بغداد سنة ٟبس عشرة كأربعمائة، كتفقو على شيخو أىب الطيب الطربل. 

  (.  ٗ/ُْ(، سّب أعبلـ النببلء )ِٗ/ُ(، كفيات األعياف )ُِٕ/ِانظر: هتذيب األ٠باء كاللغات )
 (.ِٖالتنبيو )ص:  (ّ)
 (.  ْٕٓ/ُا٤بهذب ) (ْ)
: اسػػم جػػنس الواحػػدة جػػرادة، يطلػػق علػػى الػػذكر كاألنثػػى، كىػػي حشػػرة مضػػرة، لوهنػػا أخضػػر، اعبػػراد (ٓ)

 طويلة الرجلْب، أتكل النبات.
   (.ُُٔ(، معجم لغة الفقهاء )ص: ُّٓ/ِ(، اتج العركس )ِٗٓ/ٕهتذيب اللغة ) انظر:

 حاجة لذكر "إذ".         ُب األصل "إذ إما" كال كال (ٔ)
 : ىو الذم أيلف ا٤بنازؿ كالناس.نسياإل (ٕ)

 (.ُُْ/ُٓ(، اتج العركس )ِٗ/ُُ(، لساف العرب )َٓٗ/ّانظر: الصحاح )
 : ىو الذم ال يستلنس ابلناس، من دكاب الرب، كال ٰبلب كال يركب.وحشيال (ٖ)

 (.ُٓٔ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ّٖٔ/ٔ(، لساف العرب )ّٗ/ٓانظر: هتذيب اللغة )
 ُب االصل "ٗبا"، كا٤بثبت من ؽ، كىو األقرب. (ٗ)
 : بضم ا٢باء كالقاؼ كىو ٦برل النفس. اغبلقـو (َُ)

 (.ُْٔ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُْٔ(، ٙبرير ألفاظ التنبيو )ص: ٔٓانظر: التلخيص ُب معرفو أ٠باء األشياء )ص: 
 : ٦برل الطعاـ كالشراب من ا٢بلق. اؼبريّ  (ُُ)

 (.َُّ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُْٔ(، ٙبرير ألفاظ التنبيو )ص: ِٗٗ/ٖانظر: كتاب العْب )
 (.ُِٖانظر: )ص:  (ُِ)
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كما لو شارؾ كلب   (1)ا بذبح أك إرساؿ سهم أك كلب فبل ٰبل٦بوسي مسلمن  (0)٫بو شارؾ
أك أمسك أحد الكلبْب  (2)ا عدا بنفسو ُب اإلمساؾ أك العقرا غّب معلم أك معلمن ا٤بسلم كلبن 

 .(3)لحرمةا لا ٍب عقره أخر كشك ُب عاقره منهما تغليبن صيدن 
فشاركو ٫بو اجملوسي ا٤بلتـز لزمتو قيمتو  (4)مثال وثخانومىت أزاؿ اؼبسلم امتناع الصيد اب

 (5)لو ا ألنو أفسده ٔبعلو ميتة، كال أثر إلكراىو للمسلم على الذبح كإمساكو الصيدمثخنن 
كلب كىو ُب حركة ا٤بذبوح أك ُب رد صيد على كلب  أك (7)سهمبحٌب ذٕبو كمشاركتو لو 

 .(8)٤بسلم؛ ألف القصد الفعل كقد حصل من ا٤بسلم فقط ُب الكلا
 ا معن  (0)خاصرهتا (00)]٬بسا[األمعاء أك  (01)آخركأخرج  (9)كاحد ما لو ذبح اوخرج بو أيضً 

                                                 

 "٫بو" ساقط من ؽ. (ُ)
 (.َٖٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ٕٓ/ٗ(، اجملموع )ُْٔ/ُانظر: ا٤بهذب ) (ِ)
 : ضرب كجرح كقتل ككقع بو.رعق (ّ)

(، ا٤بصػػباح ا٤بنػػّب ّّّ(، ا٤بطلػػع علػػى ألفػػاظ ا٤بقنػػع )ص: ِِٔانظػػر: ٦بمػػل اللغػػة البػػن فػػارس )ص: 
(ِ/ُِْ.) 

 (.ُُّ/ٖ(، هناية احملتاج )ّٓٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ُّْانظر: غاية البياف )ص:  (ْ)
 "مثبل" ساقط من ؽ. (ٓ)
   "لو" ساقط من ؽ.    (ٔ)
 ُب ؽ "سهم". (ٕ)
 (.ٕٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّٓٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٔ/ٗانظر: اجملموع ) (ٖ)
 "كاحد" ساقط من ؽ.  (ٗ)
 ُب ؽ "اآلخر". (َُ)
 ُب األصل "٫بر"، كا٤بثبت من ؽ، كىو الصواب. (ُُ)
 : غرز جنبها أك مؤخرىا بعود أك ٫بوه.والنخس 
 (.ٔٗٓ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِِٖ/ٔ(، لساف العرب )ُٖٗ/ّانظر: الصحاح ) 
: كسػػط اإلنسػػاف، كٝبعػػو خصػػور. كا٣بصػػراف كا٣باصػػراتف: مػػا بػػْب ا٢برقفػػة كالقصػػّبل، كىػػو مػػا اػبصػػر (ُ)

 قلص عنو القصراتف كتقدـ من ا٢بجبتْب، كما فوؽ ا٣بصر من ا١بلدة الرقيقة: الطفطفة.
= 
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كال فرؽ بْب أف يكوف ما  ،دل يتمحض بقطع ا٢بلقـو كا٤برم (0)ا؛ ألف التذفيفأيضن  فبل ٰبلٌ 
 .(1)قطعهما بو ٩با يذفف لو انفرد أـ ال

ا فقط حيث ال قود على غّب ا٤بذفف أبف ا ككاف أحدٮبا مذففن ما لو جرحا آدمين  وفارؽ
كالتحرد يثبت ابلشبهة؛ ألف األصل ُب  (3)دـ الدـيسقط ابلشبهة؛ ألف األصل ع (2)القود

 ا ٩با ذكر.إذل ا٢بل ىنا أخذن  (7)كالرافعي (5)وغَته (4)فاندفع ميل اإلسنويالباب التحرد 
؛ ألف التذفيف إ٭با حصل (8)احٌب التقيا دل ٰبل أيضن  ف قطع اغبلقـو بقطع الرقبة من القفاولو اقًت 

 .حـر (00)حمو  (01)بسم من ٛبحض القطع أنو لو ذبح بسكْب مسمـو (9)الزركشي وأخذ ،بذٕبْب
 اختطف رأس  (0)ل ما أصابو من ٧بدد كغّبه كبندقةثقما مات ب "قطع" :كخرج بقولو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 (.ُُٕ/ُُ(، اتج العركس )َِْ/ْ(، لساف العرب )ٗٓ/ٕانظر: هتذيب اللغة ) 
 : اإلجهاز عليو كٙبرير قتلو. التذفيف (ُ)

 (.َُُ/ٗ(، لساف العرب )ُِّ(، ٙبرير ألفاظ التنبيو )ص: ِٓ/ُْانظر: هتذيب اللغة )
 (.َِِ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُٖ/ُِ(، العزيز )ُِٖ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ِ)
 ُب ؽ "العقود". (ّ)
 عدـ الدـ".ُب ؽ "عصمتو" بدؿ " (ْ)
 (.ِٗ-ِٖ/ٗا٤بهمات ) (ٓ)
 (.َُْ/ٔ(، مغِب احملتاج )ٖٕٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ّٗٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٔ)
 (.ُٖ/ُِالعزيز ) (ٕ)
 (.ّٗٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٖ/ٗ(، اجملموع )ُٖ/ُِانظر: العزيز ) (ٖ)
 (.ّٗٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٗ)
 "بسم" ساقط من ؽ. (َُ)
  ؽ "موج".ُب (ُُ)
 : ىو ذىاب أثره، يقاؿ: ٧با الشيء ٲبحوه كٲبحاه ٧بوا ك٧بيا: أذىب أثره.واؼبوح 
 (.َُٓ/ّٗ(، اتج العركس )ُِٕ/ُٓ(، لساف العرب )ُٕٗ/ٓانظر: هتذيب اللغة ) 
 : ما يعمل من الطْب كيرمى بو. بندقة (ُ)

 (.ّٖصباح ا٤بنّب )ص: (، ا٤بِٗ/َُلساف العرب ) (،ُِْٓ/ْالصحاح )انظر: 
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كإف أهنر الدـ كأابف الرأس  (2)حجر كجوانب بئر كقع فيها كجانب سهم (1)توهبا كصدم (0)طّب
 .(4)اآلٌب "ما أهنر الدـ" :ربخ (3)[٤بفهـو]كخنق ٕببل 

 (7)أك رحي  (5)[أك]إف صدر من صائد أك ذابح رجل أك امرأة  وإمنا حيصل ابلقطع احملض
 :أم (فيو (8)[نكحن])ن أبًن معشر ا٤بسلمْب موصوؼ ذلك الدي (أىل دين)عبد مسلم أك 

فيو الشركط السابقة ُب النكاح  (01)وجديفيو ىنا ال معُب ٥با نساء أىلو أبف  (9)ظنبسببو إذ ال
 .(01)تمسكْب بوسا٤ب (00)ساءا٤بقتضية ٢بل ن
 .(02)ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ژ قاؿ تعاذل: 

ارضي هللا عنهما (03)ابن عّباسعن  وصحّ   من  ت ذابئحي اليهود كالنصارلحلٌ  (0): "إ٭بَّ
                                                 

 (.ْٓٔ/ٗ(، النجم الوىاج )ُّٓ/ٓ(، الغرر البهية )َُِ/ّانظر: ركضة الطالبْب ) (ُ)
 ُب ؽ "صدمة" (ِ)
 (.َُٖ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّٖٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ُْٖانظر: عمدة السالك )ص:  (ّ)
"، كا٤بثبت من ؽ، كىو ما يقتضيو السياؽ. (ْ)  ُب األصل "ا٤بفهـو
 (.ُٖٗنظر: )ص: ا (ٓ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ٔ)
 "أك" ساقط من ؽ. (ٕ)
 ُب األصل "ينكح"، كا٤بثبت من ؽ، كىو ما يقتضيو السياؽ. (ٖ)
 ُب ؽ "النظر". (ٗ)
 ُب ؽ "توجد". (َُ)
 ُب ؽ "نكاح". (ُُ)
 (.  ِِٕ/ِ(، فتح الوىاب )َِٓ(، كفاية األخيار )ص: ْٖٓ/ُانظر: ا٤بهذب ) (ُِ)
 (.ٓا٤بائدة، اآلية ) سورة (ُّ)
، ابػن عػم عبد هللا بػن العبػاس بػن عبػد ا٤بطلػب بػن ىاشػم بػن عبػد منػاؼ بػن قصػي القرشػي ا٥بػامشي :ىو (ُْ)

ف يسمى البحر، لسعة علمػو، كيسػمى حػرب األمػة، شػهد رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كلد قبل ا٥بجرة بثبلث سنْب، كا
 ىػ.ٖٔعبد هللا مع علي رضي هللا عنهما ا١بمل كصفْب كالنهركاف، توُب ابلطائف سنة 

 (.ُُِ/ْ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ُِٗ/ّ(، أسد الغابة )ّّٗ/ّانظر: االستيعاب )
 ُب ؽ "أهنا". (ُ)
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كإ٭با  ،كسواء اعتقد حلو كالبقر كالغنم أـ ٙبرٲبو كاإلبل "،(0)أهنم آمنوا ابلتوراة كاإل٪بيل أجلً 
ُب الذبح ٖببلؼ حل صيد األمة الكتابية كذٕبها دكف نكاحها؛ ألف الرؽ ال أثر لو 

 كالشرط ا٤بذكور معترب عند الرمي كاإلصابة كما بينهما. ،(1)النكاح
كاجملوس كالوثِب كا٤برتد كا٤بتولد بْب كتايب كغّبه فبل ٰبل صيدىم   وخرج بو سائر الكفار
ميتتهما، كلو كاف ببلد من ٰبل  (4)لٙب (3)إال السمك كا١براد (2)كال ذبيحتهم ٤بفهـو اآلية

 (5)لكنُب ذابح ملكوؿ دل ٰبل للشك ُب الذبح ا٤ببيح، كاألصل عدمو  كشكٌ  ذٕبو كغّبه
ه السابق ُب ابب االجتهاد فيما لو كجد ّب أف ا٤بسلمْب لو كانوا أغلب حل كنظ (7)حبث

 .(8)قطعة ٢بم
٤با أكرد عليو من  "ناكحونمن " :بقولو (9)وعدؿ إىل الضبط دبا ذكر عن ضبط أصلو

كاألخّباف ال ٰبل  (0)يناكحن كاحملـر كمن ُب ا٢بـر فإف األكليات ٰبل ذٕبهن كال أزكاجو ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 

(، كالبيهقػػػػػػػػي ُب الكػػػػػػػػربل ُّْ/ِ، كا٢بػػػػػػػػاكم ُب ا٤بسػػػػػػػػتدرؾ )(ِّٗ/ُُأخرجػػػػػػػػو الطػػػػػػػػرباين ُب الكبػػػػػػػػّب ) (ُ)
   (، كلهم من طريق ٠باؾ بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي هللا عنهما.ُُٓٓٗبرقم  ْْٕ/ٗ)

 قاؿ ا٢باكم: "ىذا حديث صحيح اإلسناد كدل ٱبرجاه".
 (.ْْٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ُّٕ(، منهاج الطالبْب )ص: ٓ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ٓسورة ا٤بائدة، اآلية ) ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ژ كىي قولو تعاذل:  (ّ)
 (.ٗٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُّّ(، غاية البياف )ص: ُّٕانظر: منهاج الطالبْب )ص:  (ْ)
 ُب ؽ "٢بل". (ٓ)
 ُب ؽ "كلكن". (ٔ)
 (.َّٓ/ْ(، ٙبفة ا٢ببيب )ُُِ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّٔٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)
 (.ُُّ/ٖ(، هناية احملتاج )ُُِ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّٔٓ/ُنظر: أسُب ا٤بطالب )ا (ٖ)
 (.ِْٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٗ)
 ُب ؽ "كال ٙبل مناكحتهن" بدؿ "كال يناكحن". (ُ)
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عارضة على أف ا٤براد  (0)تياألف حرمة األكل ؛ذٕبهما مع أهنما يناكحاف لكن ال إيراد
حل يشَبط  (2)أف من ٰبل ذٕبوكألف ا٤براد  ،أىل لذلك (1)[نكى]ا٤بناكحة ُب ا١بملة 

؛ ألنو قد ٲبتنع لفقد شرط آخر من (7)ذٕبو (5)لٰبمناكحتو  (4)لٰبكل من   (3)ألف ؛مناكحتو
 .(8)شركط الذكاة

ألًن ننكح  ؛ا٤بفاعلة كىو فاسد (01)/(00)قتضيتناكحو ت (01)أصلو (9)قوؿألف  والقوؿ أبنو عدؿ
 ا.صدؽ أهنم ًنكحوًن أيضن  (02)منهم منهم كال ينكحوف منٌا مردكد أبف ا٤بفاعلة تتحقق أبًن إذا نكحنا

فيو حٌب انتهى ا٢بيواف  (03)فلو أتىٌ  ،(بسرعة)أف يكوف  ذكر نفبرط القطع احملض وش
؛ ألنو مقصر ابلتلين (0)ا ؼبا ُب اغباويخالفً  ،(0)عصى كدل ٰبل /أ[ٕٗ]ؿ/ إذل حركة ا٤بذبوح

                                                 

 ُب ؽ "األكالت". (ُ)
 ُب األصل "كىي"، كا٤بثبت من ؽ، كىو األقرب للسياؽ. (ِ)
 .ُب ؽ "ا٤براد من ٙبل ذبيحتو" (ّ)
 ُب ؽ "ال أف". (ْ)
 ُب ؽ "ٙبل". (ٓ)
 ُب ؽ "ٙبل". (ٔ)
 ُب ؽ "ٙبل ذبيحتو". (ٕ)
 (.ٕٓ/ٗ(، اجملموع )ٓ/ُِ(، العزيز )ُٖٕ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ٖ)
 ".عبارةُب ؽ " (ٗ)
 (.ِْٔالصغّب )ص:  ا٢باكمانظر:  (َُ)
 ".يناكحو يقتضيُب ؽ " (ُُ)
 /ب(ٖٗهناية )ؿ/ (ُِ)
 ".نكحناىمُب ؽ " (ُّ)
 : أبطل كدل يعجل. أتىن (ُْ)

 (.ُٗ/ِ(، لساف العرب )ُُْ/ُ(، مقاييس اللغة )ّٕٗ/ُٓانظر: هتذيب اللغة )
 (.ُُُ/ٖ(، هناية احملتاج )ُّٗ(، التذكرة البن ا٤بلقن )ص: ُْٖانظر: عمدة السالك )ص:  (ُ)
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كإدخاؿ السكْب ُب األذف فإنو كإف حـر لزايدة  ،كصفحة العنق ،ٖببلؼ الذبح من القفا
 ،من الثبلثة كا٢بياة مستقرة فقطع ا٢بلقـو كا٤برم حلٌ  (1)ُب كل ،صل ا٤بذبحاإليبلـ لكنو إذا ك 

كإف دل يقطع جلدهتما الظاىرة، كال يضر عدـ استقرار ا٢بياة بعد الشركع ُب قطع أحدٮبا إذ 
 .(2)للو أدل إذل حرج٫بدل  كلو ،ال تقصّب منو
(4)وأقراه (3)قاؿ اإلماـ ومن ٍبّ 

 (5)ا٤برمءند ابتداء قطع كلو كاف فيو حياة مستقرة ع :
بسبب قطع القفا  (7)من قبل لكنو إذا قطعو كبعض ا٢بلقـو انتهى إذل حركة مذبوح ٤با ًنلوك 

بو أف يكوف فيو حياة مستقرة عند االبتداء بقطع  (9)التقيدما كقع  (8)كاقتضى ،فهو حبلؿ
 ا٤بذبح. انتهى.

من أف ا٤بتلين مقصر فلم ٙبل  ُب مسللة التلين ٤با تقرر (01)وما ذكره ال يناُب ما مرّ 
من حيث الذبح كإف قصر من  :ذبيحتو ٖببلؼ الذابح من ٫بو القفا فإنو ال تقصّب منو أم

 حيث تعذبيو للحيواف.
  .(00)من زايدتو واشًتاطو السرعة
مستقر حياة كىو ٦برل النفس  (حلقـو) (0)من ذكر ٗبحض قطع وإمنا ربصل الذكاة

ا كىو اب٤بد كا٥بمز ٦برل من ا٢بيواًنت الٍب ٰبل تناك٥ب (حياة ومرئ مستقر)ا،  كخركجن دخوالن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 (.ِْٔا٢باكم الصغّب )ص:  (ُ)
 ".ككلُب ؽ " (ِ)
 (.ِّْ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُٕٓ/ٓلبهية )(، الغرر إٖ/ٗانظر: اجملموع ) (ّ)
 (.ُُٖ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ْ)
 (.َِِ/ّ(، ركضة الطالبْب )َٖ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 ُب ؽ "القفا". (ٔ)
 "من قبل" ساقط من ؽ. (ٕ)
 ُب ؽ "كأقصى". (ٖ)
 ُب ؽ "التعبد". (ٗ)
 ذكره قبل بضعو أسطر. (َُ)
 (.ِٕٓانظر: اإلرشاد )ص:  (ُُ)
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كما أفهمو  دل ٰبل  (3)[كلو قل]شيء  (2)منهمافلو بقي  (1)الطعاـ كالشراب كىو ٙبت ا٢بلقـو
لدفع إيهاـ التجوز إبطبلقهما على  (7)أتكيد مءبتماـ ا٢بلقـو كا٤بر  (5)إذ تعبَت أصلو (4)كالمو

يسن قطعهما  (9)[كا٤برمء]العنق عرقاف ٰبيطاف اب٢بلقـو  (8)ٍبككراءٮبا ُب صفح ،معظمهما
كالغالب انقطاعهما مع ما ذكر كإ٭با دل ٯبب؛ ألهنما قد  (01)مع ما ذكر؛ ألنو أركح للذبيحة

 (00)ستقرٗبكمراده  ،يسيبلف من ا٢بيواف فيبقى كما ىذا شلنو ال ٯبب قطعو كسائر العركؽ
 (03)ما مر عن الشيخْب (02)وافقتا٢بلقـو حٌب ذلك عند ابتداء قطع  (01)[كجود]حياة 

 .(1)من عبارتو (0)توىمإذل ٛباـ قطعهما خبلفنا ٤با قد ي (04)استقرارىا الستمرار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 ذكر" ساقط من ؽ. "من (ُ)
(، لسػػػػػػػاف العػػػػػػػرب ّْٔ(، ا٤بطلػػػػػػػع علػػػػػػػى ألفػػػػػػػاظ ا٤بقنػػػػػػػع )ص: َِّ/ُانظػػػػػػػر: الػػػػػػػنظم ا٤بسػػػػػػػتعذب ) (ِ)

(ُ/ُٓٓ.) 
 ُب ؽ "بينهما". (ّ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ْ)
 (.ِٕٓانظر: اإلرشاد )ص:  (ٓ)
 (.ِْٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٔ)
ا". (ٕ)  ُب ؽ "أتكيدن
 ُب ؽ "صفحة". (ٖ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ٗ)
 (.ّٗٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ّٖ/ٗ(، اجملموع )ْٗٓ/ُانظر: ا٤بهذب ) (َُ)
 ُب ؽ "٤بستقر". (ُُ)
 ُب األصل "كجوز"، كا٤بثبت من ؽ، كىو الصواب. (ُِ)
 ُب ؽ "يوافق". (ُّ)
 (.ُٖٓانظر: )ص:  (ُْ)
 ُب ؽ "الستمرارىا" بدؿ "الستمرار استقرارىا" . (ُٓ)
 ؽ "يوىم". ُب (ُ)
 (.ِٕٓانظر: اإلرشاد )ص:  (ِ)
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بنحو شدة )ظنهما كٰبصل  (اولو ظنً )بل يكتفى هبا  وال يشًتط تيقن اغبياة اؼبستقرة
كغّب ذلك من  ،(1)كقواـ الدـ على طبيعتو ،(0)لقا٢بكصوت  ،كانفجار دـ كتدفقو (حركة

فى بذلك قبل القطع ت، كال يك(2)كما قالو الرافعيالقرائن كالعبلمات الٍب ال تضبطها عبارة 
فإف شك ُب استقرارىا لفقد العبلمات أك لكوف ا٤بوجود منها ال ٰبصل  ،(بعده)ا٤بذكور بل 

 .(3)بو الظن كحصولو بشدة ا٢بركة حـر للشك ُب ا٤ببيح كتغليبنا للتحرد
و لو جرح حيواف أك سقط عليو ٫بو سيف فإف بقيت فيو حياة مستقرة فذٕبو أن فعلم

كما لو كصل ٔبرح إذل حركة   ،كإف تيقن ىبلكو بعد ساعة كإف دل تبق فيو دل ٰبل ،حل
أك قطع بعد رفع السكْب ما بقي بعد انتهائو إذل حركة  ،مذبوح كفيو شدة ا٢بركة ٍب ذٕبو

لوجود ما ٰباؿ عليو  (4)هى بو إليها كما جـز بو القاضيا فانت ضارن أك أكل نبااتن  ،ا٤بذبوح
فإنو ٰبل؛ ألنو دل  (5)ا٥ببلؾ ٩با ذكره ٖببلؼ ما لو مرض أك جاع فذٕبو كقد صار آخر رمق

 .(8)بليكٯبعل قت (7)يوجد سبب ٰباؿ ا٥ببلؾ عليو
 أك غّبه. (0)عذرلأنو ال فرؽ بْب رفع السكْب  (9)وظاىر كالمهم

                                                 

 ُب ؽ "حلق". (ُ)
 (.ِّٗ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُِٓ/ٓ(، الغرر البهية )َّٕانظر: فتح ا٤بعْب )ص:  (ِ)
 (.ِٖ/ُِالعزيز ) (ّ)
 (.ِٕٗ/ْ(، ٙبفة ا٢ببيب )َُْ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّٗٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ْ)
 (.ُٕٓ(، كفاية األخيار )ص: ٖٖ/ٗع )(، اجملمو ِٖ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 : بقية الركح كأخر النفس. الرمق (ٔ)

(، القػػػػػػػػاموس احملػػػػػػػػيط ُِٓ/َُ(، لسػػػػػػػػاف العػػػػػػػػرب )ِْٔ/ِانظػػػػػػػػر: النهايػػػػػػػػة ُب غريػػػػػػػػب ا٢بػػػػػػػػديث )
 (.ٖٖٖ)ص:

 (.َُْ/ٔ(، مغِب احملتاج )ٖٕٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ّٗٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)
 "قتبل". ُب ؽ (ٖ)
 (.ّٓٗ/ِ(، إعانة الطالبْب )َّٕ(، فتح ا٤بعْب )ص: ّٖٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٗ)
 ُب ؽ "بعذر". (ُ)



 

 

 
 

088 

 اإليداد شزح اإلرشاد البٍ حجز اذليتًي

(1)أخًذا (0)ويوجو
 (2)صلٰبأبف القطع األكؿ حينئذ جرح ال ذبح فلم  من التعليل اؼبذكور 

؛ ألنو دل (4)مسللة التلين ُبا٢بلقـو كا٤برمء كبو يفرؽ بْب ىذا كما مر  (3)قطعذكاتو ٗبحض 
نٍب قطعا ،(7)[ذكاتو] (5)صلٰب

فنظركا إذل التقصّب كعدمو ٖببلفو ىنا كاكتفاؤه بشدة  ،(8)
 .(01)تبًعا لإلماـ (00)ا لقضية كالـ أصلوخالفً  (01)حو النوويىو ما رج (9)ا٢بركة كحده
كىو كل ٧بٌدد ٯبرح ٕبده كحديد كرصاص  (جبارح)ا الذكاة أيضن  (02)[صل]ٙبكإ٭با 

 (05)أقولكفضة ك٫بوىا؛ ألنو  (04)[كذىب]الطرؼ كزجاج كحجر  (03)اكقصب كخشب ٧بددن 
 من أك منفصبلن  /ب[ٕٗ]ؿ/  كافمتصبلن  (وظفر)و السن نكم (ال عظم)إلزىاؽ الركح 

                                                 

 ُب ؽ "كيؤخذ". (ُ)
ا" ساقط من ؽ. (ِ)  "أخذن
 ُب ؽ "ٙبصل". (ّ)
 ُب ؽ "القطع". (ْ)
 (.ُْٖانظر: )ص:  (ٓ)
 ُب ؽ "ٙبصل". (ٔ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ٕ)
 ؽ "قطعا".ُب  (ٖ)
 ُب ؽ "كحدىا". (ٗ)
 (.َِْ/ّركضة الطالبْب ) (َُ)
 (.ِٖ/ُِانظر: العزيز ) (ُُ)
 (.ُْٖ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ُِ)
 .، كا٤بثبت من ؽ، كىو الصوابصل"ٰب" األصلُب  (ُّ)
 ُب ؽ "٧بدد". (ُْ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ُٓ)
 ُب ؽ "أكحى" كىو تصحيف. (ُٔ)
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، قلنا: اي رسوؿ هللا إًن القوا العدكَّ (1)عن رافع بن خديج (0)آدمي أك غّبه ٣برب الصحيحْب
ا كليس معنا ميدنل هللا عليو فكلوا  (3)اسم ما أهنر الدـ وذكر"أفنذبح ابلقصب قاؿ:  (2)غدن

، "أما السن فعظم وأما الظفر فمدي اغببشة ،وسأحدثكم عن ذلك، السن والظفرليس 
  .العظاـابقي كأ٢بق هبما 

: ضعيف شاذ كىو كذلك؛ ألنو كإف كاف (5)/(4)قاؿ ُب اجملموع والنص على الكراىة هبا
ا على سهم كجعلها : لو رٌكب عظمن (7)كما يفيده قوؿ الروضة لكنو خبلؼ ا٤بشهور قوالن 
  االنتصار لو كأنو ا٤بذىب (00)البلقيِب فإطالة (01)بو على ا٤بشهور (9)أف يذبحدل ٯبز  (8)نصبلن 

 

                                                 

(، َِٕٓبػرقم  ُِْ/ُّب صحيحو، كتاب الشػركة، ابب مػن عػدؿ عشػرا مػن الغػنم )أخرجو البخارم  (ُ)
 (.ُٖٔٗبرقم  ُٖٓٓ/ِكمسلم ُب صحيحو، كتاب األضاحي، ابب جواز الذبح بكل ما أهنر الدـ )

رافع بن خديج بن رافع بن عدم بن زيد بن جشم بن حارثة بن ا٢بػارث بػن ا٣بػزرج بػن عمػرك بػن  :ىو (ِ)
هنع هللا يضر، كػػاف قػػد عػػرض نفسػػو يػػـو بػػدر، فػػرده رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألنػػو استصػػغره،  نصػػارممالػػك بػػن األكس األ

 سنة، ككاف عريف قومو. ٖٔككاف عمره  ىػ،ْٕكأجازه يـو أحد، فشهد أحد، كا٣بندؽ توُب سنة 
 (.ِّٔ/ِ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ِِّ/ِ(، أسد الغابة )ْٕٗ/ِانظر: االستيعاب )

 : ٝبع مديو، كىي السكْب كالشفرة.مدى (ّ)
 (.َُّ/ْ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث )ِّٕ/ُٓانظر: لساف العرب )

 "اسم" ساقط من ؽ. (ْ)
 (.ِٖ-ُٖ/ٗاجملموع ) (ٓ)
 /أ(َٗهناية )ؿ/ (ٔ)
   (.ِّْ/ّركضة الطالبْب ) (ٕ)
 : حديدة السهم كالرمح، كىو حديدة السيف مادل يكن ٥با مقبض.نصلال (ٖ)

 (.ْْٗ/َِ(، اتج العركس )َٗٔ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِٔٔ/ُُانظر: لساف العرب )
 ُب ؽ "دل ٯبز الذبح". (ٗ)
 (.ِّْ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُٓ/ُِيز )(، العز ُّْ/ٕانظر: الوسيط ) (َُ)
 (.ِٖٓ/ْالتدريب ) (ُُ)
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 . (1)مردكد (0)ا٤بعتمد
، (3)وماؿ إليو ابن عبدالسالـ، (2)وبو قاؿ ابن الصالح: تعبد، قيل والنهي عن العظم
 ا١بن. معناه تنجسها ابلدـ ا٤بنهي عنو ُب االستنجاء لكوهنا زاد :(4)وقاؿ ُب شرح مسلم
كمعلـو  ،م كفار كقد هنيتم عن التشبو هبمأهن "كأما الظفر فمدم ا٢ببشة": ومعٌت قولو

 (7)ومل يستثن اغباوي ،ما قتلو ٫بو الكلب بنابو أك ظفره فبل حاجة الستثنائو حل (5)٩با أيٌب
 .(8)؛ ألنو رأل أنو داخل ُب العظم كما أشار إليو الرافعيالظفر
كذلك ٙبصل ٗبحض   ،فيو (9)نكحيض قطع أىل دين الذكاة كما ٙبصل ٗبح (و)
 (00)امهلكن  :أم (اقً مزى)ُب أم ٧بل كاف حاؿ كونو  ،السابقة ا٢بيواف (01)ابآللة (جرحو)

                                                 

 "ا٤بعتمد" ساقط من ؽ. (ُ)
 ُب ؽ "مردكدة". (ِ)
 (.ّْٕ/ِفتاكم ابن الصبلح ) (ّ)
 (.ِْ/ُقواعد األحكاـ ُب مصاحل األًنـ ) (ْ)

بػػػن حسػػػن بػػػن دمحم ابػػػن مهػػػذب  : عبػػػد العزيػػػز بػػػن عبػػػد السػػػبلـ بػػػن أيب القاسػػػموابػػػن عبػػػد السػػػالـ ىػػػو
ىػ، ، ٝبػع فنػوف العلػـو مػن التفسػّب كا٢بػديث كالفقػو كالعربيػة َٔٔىػ، توُب سنة ٖٕٓالسلمي، كلد سنة 

اختصػار النهايػة، ، مػن تصػانيفو: كاألصوؿ، كاختبلؼ ا٤بذاىب كالعلماء، حٌب قيل: إنو بلػغ رتبػة االجتهػاد
 كالقواعد الصغرل.

(، طبقػػات الشػػافعية البػػن ّٕٖ(، طبقػػات الشػػافعيْب )ص: َِٗ/ٖ: طبقػػات الشػػافعية للسػػبكي )انظػر
 (.  َُٗ/ِشهبو )

 (.ُِْ/ُّشرح النوكم على مسلم ) (ٓ)
 (.ُٓٗانظر: )ص:  (ٔ)
 (.ِْٔا٢باكم الصغّب )ص:  (ٕ)
 (.ُْ/ُِالعزيز ) (ٖ)
 ُب ؽ "ننكح". (ٗ)
 ُب ؽ "كاآللة". (َُ)
 (.ُِّ(، ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص: ٕٕ/ِ(، ا٤بخصص )ِّ/ّانظر: مقاييس اللغة ) (ُُ)
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إمرار السكْب  نَّ ٍب إف أدركو كليس بو حياة مستقرة سي  ،ال (1)أكا مذففن  (0)كافبسرعة سواء  
من غّب تقصّب منو حٌب مات حل كإال أك كىي بو فإف تعذر ذٕبو  (3)إراحة لو (2)حلقوعلى 

للجارح ا٤بذكور  (فبيز بصَت ؼبعجز)ا٢باؿ أف ا١بارح ك  :أم (وىو) ،(4)فبل كما يعلم ٩با أيٌب
أك شدة عدكه أك ترد بو ُب ٧بل ال يصل  ولعدـ قدرتو عليو لطّبان كمريئوعن قطع حلقومو 

كدل يتيسر ٢بوقو كلو  (7)ر شاردنانف :أم (ند) (5)أك جدل (كجمل)إليو كحشيِّا كاف أك إنسيِّا 
أك دل ٱبف  ،كإف كاف لو صرب سكن كحصلت القدرة عليو ،ُب ا٢باؿ (8)ابستغاثة أك استعانة

؛ ألنو قد يريد الذبح ُب ا٢باؿ فحينئذ ٝبيع (9)ا لإلماـخالفً عليو من غاصب أك سارؽ 
 ُب بعّب ند فيحل ابلرمي إليو بنحو سهم أك سيف ٤با صح من قولو ملسو هيلع هللا ىلص (01)أجزائو مذبح

دة اب٤بد ككسر نفرات ٝبع آبً  :أم -إف ؽبذه البهائم أوابد" :فضربو رجل بسهم فحبسو هللا
 .(01)"فما غلبكم منها فاصنعوا بو ىكذا -(00)ا٤بوحدة ا٤بخففة

 درة إصابة ذلك ابحملل.كألًن لو اعتربًن إصابة ٧بل ٨بصوص ٤با حل كثّب من الصيود لن
                                                 

 ُب ؽ "أكاف". (ُ)
 ُب ؽ "أـ". (ِ)
 ُب ؽ "حلقومو". (ّ)
 (.ُُْ/ٗ(، اجملموع )َٓٓ/ْ(، البياف )ِْٔ/ُانظر: ا٤بهذب ) (ْ)
 (.ُِِانظر: )ص:  (ٓ)
 ضهم بكونو ُب السنو األكذل.: ىو الذكر من أكالد ا٤بعز كاألنثى عناؽ، كقيده بعدىاعب (ٔ)

 (.ّٗ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ّٓ(، كتاب الشاء )ص: ُٕٔ/ٔانظر: كتاب العْب )
 (.ِِّ(، القاموس احمليط )ص: ٕٗٓ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُْٗ/ّانظر: لساف العرب ) (ٕ)
 ُب ؽ تقدد "ابستعانة" على "أك استغاثة". (ٖ)
 (.ُِّ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ٗ)
 (.ُْٗ(، عمدة السالك )ص: ُِِ/ٗ(، اجملموع )ّٕٗ/ّانظر: حلية العلماء ) (َُ)
 (.ِْٔ(، القاموس احمليط )ص: ٗٔ/ّ(، لساف العرب )ُّ/ُانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث ) (ُُ)
(، كمسػلم ُب ِْٖٖبػرقم  ُّٖ/ّأخرجو البخارم ُب صحيحو، كتػاب الشػركة، ابب قسػمة الغػنم ) (ُِ)

 (.  ُٖٔٗبرقم  ُٖٓٓ/ّابب جواز الذبح بكل ما أهنر الدـ ) صحيحو، كتاب األضاحي،
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فلو رمى غّب مقدكر عليو فلصابو  ،ٕباؿ اإلصابة ال اإلرساؿ ة عليو وعدمهار والعربة ُب القد
 .(1)امطلقن  (0)[كُب الثاين ابإلصابة]كىو مقدكر عليو أك عكسو حل ُب األكؿ ابإلصابة ُب ا٤بذبح 

رح ا٤بعجز ابشَباط ج (2)كٚبصيصو من زايدتو "،كجرحو" :متعلق بقولو "٤بعجز" :وقولو
ألف  ؛تنبيو على أف ذبح األعمى كغّب ا٤بميز كصيب ك٦بنوف كاؼو  ،(3)[منو]صر بالتمييز كال

ا ُب ا١بملة ككمن قطع حلق شاة يظنو غّبه ٖببلؼ ذبيحة النائم لكن يكره ذبح  ٥بم قصدن
 .(5)ذبحا٤ب (4)[ُب]الثبلثة؛ ألهنم قد ٱبطئوف 
صد صحيح فصار كما لو اسَبسل الكلب أبنو ليس ٥بم ق وفارؽ ذحبهم صيدىم

وىو ما اقتصاه كالـ كما ذكره من ٙبرد ما جرحو غّب ا٤بميز مبِب على حرمة صيده  (7)بنفسو
 .(9)وأصلها (8)الروضة

(01)لكن قاؿ ُب اجملموع
: ال ٰبل لعدـ القصد كليس بشيء كعلى (00)وقيل ،ا٤بذىب حلو :

، (02)ال (01)أـرس كذبيحتو فهمت إشارتو كٰبل صيد األخ ،األكؿ فالسكراف كغّب ا٤بميز

                                                 

 ُب األصل "ُب الثاين كابإلضافة"، كا٤بثبت من ؽ، كىو الصواب. (ُ)
 (.ِْٗ/ْ(، ٙبفة ا٢ببيب )ُُْ/ٖ(، مغِب احملتاج )ْٓٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ِ)
 (.ِٕٓانظر: اإلرشاد )ص:  (ّ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ْ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ٓ)
 (.ْٖٓ/ُ(، ا٤بهذب )ّٗ/ُٓ(، ا٢باكم الكبّب )ِّٗ/ٖانظر: ٨بتصر ا٤بزين ) (ٔ)
 (.ّٓٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ُْٓ/ْ(، البياف )َُِ/ٕانظر: الوسيط ) (ٕ)
 (.ِّٖ/ّركضة الطالبْب ) (ٖ)
 (.ٕ/ُِانظر: العزيز ) (ٗ)
 (.ٕٕ/ٗاجملموع ) (َُ)
   (.ُْٕ/ٖ(، كفاية النبيو )ُٕٗ/ُٖ(، هناية ا٤بطلب )َُِ/ٕانظر: الوسيط ) (ُُ)
 ُب ؽ "أك". (ُِ)
 (.ٖٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّٓٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٕ/ٗانظر: اجملموع ) (ُّ)
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ا كمنو يؤخذ ابألكذل أف من صالت عليو هبيمتو ا صحيحن ككذلك ا٤بكره؛ ألف ٥بما قصدن 
 .(0)فدفعها بقطع مذٕبها حل كىو أحد كجهْب حكاٮبا ا٤بركزم

كذلك  (و)كل يرد أبف قصدٮبا ال يشَبط   الإكتعليل الثاين أبنو دل يقصد الذبح ك 
األىل ا٤بميز البصّب كالتقييد بذلك ىنا من  /أ[ٖٗ: ]ؿ/أم (إرسالو)ٗبحض  (1)صلٰب

بئر أك حفرة ب ((4)ال على مًتد) :كقولو  (3)ا، كُب اشَباط التمييز فيو ما مرأيضن  (2)زايدتو
من ليس أبىل كما  (7)مشاركةا٤بضاؼ لفاعلو فبل ذكاة إبرساؿ  (5)لمصدرلمفعوؿ  (جارحة)
على مَبد ببئر تعذر ذٕبو بل ال  (9)ةكال إبرساؿ ا١بارح ،يزكال إبرساؿ أعمى كغّب ٩ب (8)مر

                                                 

 (.ِّٕ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ْْٓ(، خبااي الزكااي )ص: ُٓٗ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ُ)
شػػيخ الشػػافعية كفقيػػو بغػػداد، أخػػذ الفقػػو عػػن  ركزم: أبػػو إسػػحاؽ إبػػراىيم بػػن أٞبػػد ا٤بػػواؼبػػروزي ىػػو

عبػػداف ا٤بػػركزم ٍب عػػن ابػػن سػػريج كاإلصػػطخرم، انتهػػت إليػػو الرايسػػة ُب العلػػم ببغػػداد، ٚبػػرج بػػو أئمػػو  
صػػػانيفو: ىػػػػ، مػػن تَّْكػػليب زيػػد ا٤بػػػركزم، كالقاضػػي أيب حامػػد ا٤بػػػركركذم مفػػٍب البصػػػرة، تػػوُب سػػنة 

 شرح ا٤بختصر.
(، طبقػػػات الشػػػافعية ّٗ/ُِ(، سػػػّب أعػػػبلـ النػػػببلء )ُُِانظػػػر: طبقػػػات الفقهػػػاء للشػػػّبازم )ص: 

 (.َُٓ/ُالبن شهبو )
 ُب ؽ "ٙبصل". (ِ)
 (.ِٕٓانظر: اإلرشاد )ص:  (ّ)
 (.ُُٗانظر: )ص:  (ْ)
  : أم سقط ككقع.مًتد (ٓ)

(، لسػاف ٤ْٔٔبطلػع علػى ألفػاظ ا٤بقنػع )ص: (، آِٔانظر: الزاىر ُب غريب ألفاظ الشػافعي )ص: 
 (.ُّٔ/ُْالعرب )

 ُب ؽ "ا٤بصدر". (ٔ)
 ُب ؽ "ٗبشاركة". (ٕ)
 (.َُٖانظر: )ص:  (ٖ)
 ُب ؽ "ا١بارح". (ٗ)
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 .(2)لتعذر الوصوؿ إليو كالناد (1)[يذفف]كلو دل  (0)زىوؽالٰبل إال ٔبرح مفض إذل 
كيشَبط ُب  ،أبف ا٢بديد يستباح بو الذبح مع القدرة كغّبىا ٖببلفو وفارؽ اعبارحة

 (8)كالشاىْب (7)كالصقر (5)السباع ككالبازم كغّبىا من (4)رمً كالنى  (3)ا١بارحة كالكلب كالفهد
قد  (9)[كوف]تأف تكوف معلمة كإ٭با ٰبصل ذلك أبربعة أمور: أف  ،كغّبىا من الطيور

                                                 

 ُب ؽ "زىوؽ". (ُ)
 ُب األصل "يتفق"، كا٤بثبت من ؽ، كىو الصواب. (ِ)
 (.ْٓٓ/ُا٤بطالب ) (، أسُبُٓٓ(، كفاية األخيار )ص: ُْٗانظر: عمدة السالك )ص:  (ّ)
: سبع من الفصيلة السػنورية بػْب الكلػب كالنمػر لكنػو أصػغر منػو، كىػو شػديد الغضػب كذلػك الفهد (ْ)

أنػػو إذا كثػػب علػػى فريسػػو ال يتػػنفس حػػٌب ينا٥بػػا، ك إذا أخطػػل صػػيده رجػػع مغضػػبا كرٗبػػا قتػػل سائسػػو، 
 كمزاجو كمزاج النمر، كَب طبعو مشاهبو لطبع الكلب.

 (.ّْْ(، موسوعة الطّب كا٢بيواف )ص: َْٕ/ِ(، ا٤بعجم الوسيط )َّٔ/ِنظر: حياة ا٢بيواف الكربل )ا
: ضػػرب مػػن السػػباع فيػػو شػػبو مػػن األسػػد، إال أنػػو أصػػغر منػػو، كىػػو مػػنقط ا١بلػػد نقطػػا سػػودا النمػػر (ٓ)

ا غضػػباف، كىػػو هنػػوش كبيضػػا، كىػػو ضػػعيف ا٢بػػـز شػػديد ا٢بػػرص يقظػػاف ا٢بػػراؾ، كال يكػػوف إال متنكػػر 
 خطوؼ بعيد الوثبة، كىو أخبث كأجرأ من األسد. 

 (.ُْٔ(، القاموس الفقهي )ص: ْٓٗ/ِ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ِٓٔ/ِانظر: ا٤بصباح ا٤بنّب )
: جارح من الطّب من الصػقور الصػغّبة أك ا٤بتوسػطة ا٢بجػم، ٛبيػل أجنحتهػا إذل القصػر، كٛبيػل البازي (ٔ)

 أرجلها كأذًنهبا إذل الطوؿ، كمن أنواعو الباشق كالبيدؽ. 
 (.  َُِ(، معجم لغة الفقهاء )ص: ٓٓ/ُ(، ا٤بعجم الوسيط )ِٕ/ُْانظر: لساف العرب )

: الطائر الذم يصاد بو، من ا١بوارح، كقاؿ الزجػاج: "كيقػع الصػقر علػى كػل صػائد مػن البػزاة الصقر (ٕ)
 ع أصقر كصقور كصقوره كصقار كصقاره. كالشواىْب"، كا١بم

 (.ٖٗ/ِ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ّْْ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ْٓٔ/ْانظر: لساف العرب )
: كلمػػػو فارسػػػيو معربػػػو، كىػػو مػػػن سػػػباع الطػػّب، مػػػن جػػػنس الصػػػقر إال أنػػو أبػػػرد منػػػو كأيػػػبس الشػػاىُت (ٖ)

ة علػى الصػيد، كعظامػو أصػلب مػن عظػاـ سػائر ا١بػوارح، مزاجا، كفيو جنب كفتور، كىو شديد الضػراك 
 من صفاتو: عظيم ا٥بامو، كاسع العينْب، عريض الوسط، قصّب الساقْب، قليل الريش. 

 (.ٔٔ/ِ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ِّٔ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِّْ/ُّلساف العرب ) انظر:
 ُب األصل "يكوف"، كا٤بثبت من ؽ، كىو األقرب. (ٗ)
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 ،لقا٥با خي  (0)اآلتية كتصّب األمور ،أبف يتكرر منها مرتْب فلكثر حٌب يظن تعليمها (عّودت)
ا ؼبا يقتضو  خالفً ثبلث مرات  (3)عتربيفبل ، (2)اب١بوارح (1)كالرجوع ُب عدده إذل أىل ا٣بربة

على أف ذلك ال يتقيد بعدد كإف االعتبار بغلبة الظن  (5)؛ ألف األكثرين(4)كالـ اغباوي
ال  وخيلقنا ٥با من غّب تعليم إف سلم تصوره؛ ألن (7)/كال يكتفى بكوف ذلك ،ابعتيادىا ذلك

ژ إلرساؿ لقولو تعاذل: اب :أم (بو) (9)هتيج :أم (تنبعث (8)[أف)]كثوؽ ببقائها كذلك 

 :أم (لو)الصيد  (سبسك)ف أعودت  (و) ،(00)من التكلب كىو اإلغراء (01)ژڻ  
ا كلو طّبن  (ال أتكل)عودت أف  (و) ،(02)كىذا من زايدتو (01)ليوٚبٰببسو لو كال  :للمرسل أم

فإف  (04)قتلها إايه أك قبلو بأك أذنو أك عظمو عق (03)ه٩با أمسكتو كلو من حشوتو أك جلد

                                                 

 تية" ساقط من ؽ، كسيذكرىا بعد بضعة أسطر."اآل (ُ)
 (.َّٖ(، فتح القريب اجمليب )ص: ْٗ/ٗ(، اجملموع )ّٖٓ/ْانظر: البياف ) (ِ)
 "اب١بوارح" ساقط من ؽ. (ّ)
 ُب ؽ "تعترب". (ْ)
 (.ِْٔا٢باكم الصغّب )ص:  (ٓ)
 (.ُُُ/ٔ(، مغِب احملتاج )ٕٗٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ِِٖ/ِانظر: فتح الوىاب ) (ٔ)
 /ب(َٗهناية )ؿ/ (ٕ)
 ُب األصل "أم" كىو تصحيف، كا٤بثبت من ؽ، كىو الصواب. (ٖ)
 : ىاج الشيء يهيج ىيجا كىيجاًن، كاىتاج كهتيج، أم اثر. هتيج (ٗ)

 (.ُُِ(، القاموس احمليط )ص: ّْٗ/ِ(، لساف العرب )ِّٓ/ُانظر: الصحاح )
 (.ْسورة ا٤بائدة، اآلية: ) (َُ)
 (.ٔٓٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ُٗٔ/ْ(، اتج العركس )ِِٕ/ُرب )انظر: لساف الع (ُُ)
 ُب ؽ "ٱبليو". (ُِ)
 (.ِٕٓانظر: اإلرشاد )ص:  (ُّ)
 ُب ؽ "جلدتو". (ُْ)
   (.ُِِ/ٖ(، هناية احملتاج )َُُ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِِٖ/ِانظر: فتح الوىاب ) (ُٓ)
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 ژہ  ہ  ھ    ھ  ژ  ٤بفهـو قولو تعاذل: (0)فعلت حـر كما أيٌب
، ك٣برب (1)

 ،كإف أكل فبل أتكل ،إذا أرسلت كلبك ا٤بعلَّم ك٠بٍَّيتى فلمسك كقتل فكيلٍ ": (2)الصحيحْب
ابتداء  (5)شرط للتعليم، كألف عدـ األكل "(4)نفسوعلى  أمسك (3)٩با يكوففإين أخاؼ أف 

كىو  (7)و الدـ وكذا أكلو الشعر والصوؼ والري  كما حبثو الزركشيلعقِ وال أثر لِ  ،فكذا دكاما
 ا من مقصود الصائد.ظاىر؛ ألنو دل يتناكؿ شيئن 

ابلزجر كعدـ  (8)كلكلو منو فيما ذكر، ككذا عدـ انزجاره  ومنعو الصائد من الصيد
.رساؿ فلو اسَبسل ا٤بعلم بنفسو كقتل صيدن اسَبسالو ابإل  ا حـر
ا ٖببلؼ ما كقتل الصيد حل جزمن  (9)فاسَبسل ، لو زجره ٤با اسَبسل فوقف ٍب أغراهنعم

أف ينزجر إذا   :أم (ينزجر سبعها)عودت أف  (و) ،كإف أغراه زاد عدكه أـ ال (01)إذا دل ينزجر
ابتداء نوع قصور كذلك أبف يقف إذا زجر  (00)ا ففي عبارتو ا٤بذكورة كىي من زايدتوكاف سبعن 

                                                 

 سيذكره ُب ا٣برب التارل. (ُ)
 (.ْسورة ا٤بائدة، اآلية: ) (ِ)
أخرجػػو البخػػارم ُب صػػحيحو، كتػػاب الػػذابئح كالصػػيد، ابب الصػػيد إذا غػػاب عنػػو يػػومْب أك ثبلثػػة  (ّ)

(، كمسػػلم ُب صػػحيحو، كتػػاب الصػػيد كالػػذابئح، ابب الصػػيد ابلكػػبلب ا٤بعلمػػة ْْٖٓبػػرقم  ٕٖ/ٕ)
 (، كليس فيو:"فإين أخاؼ".ُِٗٗبرقم  ُِٗٓ/ّ)

 ُب ؽ "تكوف إ٭با". (ْ)
 و".ُب ؽ "لنفسو" بدؿ "على نفس (ٓ)
 ُب ؽ "بشرط التعليم". (ٔ)
 (.َّٖ/ِالديباج ) (ٕ)
 : أم: ينتهي إذا هناه كٲبتنع.االنزجار (ٖ)

 (.ُّٖ/ْ(، لساف العرب )َّٗ/ُانظر: مشارؽ األنوار )  
 "فاسَبسل" ساقط من ؽ. (ٗ)
 (.ُّْ(، الشامل البن الصباغ )ص: َْٓ/ْ(، البياف )ُِ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (َُ)
 (.ِٕٓرشاد )ص: انظر: اإل (ُُ)
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 (1)عن اإلماـ (0)كما نقلو الشيخافأك بعد شدة عدكه ٖببلؼ طّبىا فبل يشَبط فيو ىذا األخّب 
 (5)كاألذرعي (4)لكن أطاؿ البلقيٍت ،نزجاره بعد طّبانواال مطمع ُب  (3)ألنو (2)وأقراه وقطع بو القمويل

كل من القطع أك   زئ، كإ٭با ٯب(8)ىو ما اقتضاه إطالؽ اغباويو  ،اُب اشَباط ذلك فيو أيضن  (7)وغَته
كإف  ىعْب ا٤بذك :أم (عينو)بكل ٩با ذكر  :أم (قصد بو)ا١برح أك اإلرساؿ إف كاف الفاعل قد 

قصد  (أو) ،تصويرٮبا (9)كإف أخطل ُب اإلصابة كما أيٌب (أو نوعو)أخطل ُب الظن أك قصد جنسو 
 أك كاحدةابلرمي  (01)ءًظبىا (00)من ا٤بذكي كلف يقصد ًسٍرب :أم (منو)معْب  (01)منكلو  (اواحدً )

                                                 

 (.ِْٔ/ّ(، ركضة الطالبْب )َِ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.َُٓ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ِ)
 (.َّْ/ّ(، إخبلص الناكم )ِْٓانظر: اإلسعاد )ص:  (ّ)

، كػػاف مػػن أبػػو العبػػاس أٞبػػد بػػن دمحم بػػن مكػػي أيب ا٢بػػـر ابػػن ايسػػْب ٪بػػم الػػدين القمػػورل :والقمػػويل ىػػو
الفقهػػػاء األفاضػػػل، ثقػػػو صػػػدكقنا، حسػػػن األخػػػبلؽ، كرل حسػػػبة مصػػػر، كركم أنػػػو قػػػاؿ: رل أربعػػػوف سػػػنة 

 ىػ.ِٕٕأحكم فيها ما كقع رل حكم خطل، من تصانيفو: البحر احمليط ُب شرح الوسيط، ، توُب سنة 
 (.ِْٓ/ِ(، طبقات الشافعية البن شهبو )َّ/ٗ(، طبقات الشافعية للسبكي )ُٔ/ٖانظر: الواُب ابلوفيات )

 ُب ؽ "إذ". (ْ)
 (.ِٗٓ/ْالتدريب ) (ٓ)
 (.ُُُ/ٔ(، مغِب احملتاج )ٔٓٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٔ)
 (.ِِّ(، البسيط )ص: ُٕٓ(، كفاية األخيار )ص: ِْانظر: مًب أيب شجاع )ص:  (ٕ)
 (.ِْٔا٢باكم الصغّب )ص:  (ٖ)
 (.ُٗٗانظر: )ص:  (ٗ)
 ُب ؽ "غّب". (َُ)
 ُب ؽ "يثرب"، كىو تصحيف. (ُُ)

 : ىو القطيع أك ا١بماعة من ا٤بتوحش. والسرب
 (.ّْٔ/ُ(، لساف العرب )ِِِ(، ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص: ُْٔ/ُانظر: الصحاح )

 ي لكل ذات حافر".: الغزاؿ، كا١بمع أظب كظباء كظيب كاألنثى ظبية، قاؿ األصمعي: "ىالظيب (ُِ)
 (.ِّ/ُٓ(، لساف العرب )ُٔٗ(، ٨بتار الصحاح )ص: ُِْٕ/ٔانظر: الصحاح)
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ا ف قصد ظبين لك  ،(1)ا فيصيب كاحدة من نوع آخرأك يقصد نوعن  (0)منها معينو فيصيب غّبىا
ال   ـ ٩بيزا كاف أدل يقصد الفعل الذم ىو القطع أك ا١برح أك اإلرساؿ أصبلن  ا فإففلصاب طّبن 

كإف قصد ا٤بركر بو ليجرحو بو فاتفق ذلك أك سقطت ا ُب طريق صيد رآه ف نصب سهمن لك
ككذا  ،(2)بتحككها بو كىي ُب يده حرمت أك انقطع سكْب من يده على مذبح شاة فقطعو

جوب ك ُب ا٢بركة ٢بصوؿ ا٤بوت ٕبركتو كحركتها كخالف ذلك  /ب[ٖٗ]ؿ/ لو شاركها
كال ٰبل بو الصيد، الضماف؛ ألنو أكسع من ابب الذكاة إذ القتل ٗبثقل يوجبو بل القود، 

ا كلف رمى ُب أك عبثن  ،ا على حجرا أك أرسل كلبن ككذا لو قصد غّب الصيد كمن رمى سهمن 
أك  ،(4)أك أجاؿ سيفو ُب ا٥بواء فلصاب عنق شاة من غّب علم هبا ،(3)فضاء الختبار قوتو

 أك رمى إذل ٫بو ىدؼ كىو يرل ،اا حيث ال صيد ُب ابتداء إرسالو فلصاب صيدن أرسل كلبن 
ا الصيد كدل يقصده فلصابو؛ ألنو دل يقصد ا كلو أك قصد متوقعن  ،اا كال مبهمن ال معينن  (5)صيدن

ادل يقصد  وا فصادفو؛ ألنبظن غالب كمن رمى ُب ظلمة لعلو يصادؼ صيدن   (7)صيدن
كمن رمى   ،اأك قصده كأخطل ُب الظن كاإلصابة معن  (9)اسفهن ك ا عد مثلو عبثن ي، كقد (8)اصحيحن 
ا اا أك خنزيرن جرن ا ظنو حصيدن  ا فبل يستفيد غّبه؛ ألنو قصد ٧برمن ]ا فلصاب صيدن  (01)ظنو صيدن

                                                 

 ".أك كاحدة منها غّب معينة فيصيب كاحدة أك معينة فيصيب غّبىاعبارة ؽ " (ُ)
 (.ُِّ/ٖ(، هناية احملتاج )ُُّ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُْٓ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ِ)
 (.ِْٗ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُُْ/ٕلوسيط )(، إِٓ/ِانظر: األـ ) (ّ)
 (.ُِّ/ٖ(، هناية احملتاج )ُُّ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُّٗانظر: منهاج الطالبْب )ص:  (ْ)
 (.ُُٗ/ُٖ(، هناية ا٤بطلب )ُٔٔ/ٕ(، الوسيط )ِٖ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
ا" ساقط من ؽ. (ٔ)  "صيدن
ا". (ٕ)  ُب ؽ "قصدن
 (.ُُْ/ٔ(، مغِب احملتاج )ٕٓٓ/ُا٤بطالب )(، أسُب ُُٗ/ٗانظر: اجملموع ) (ٖ)
 : نقص ُب العقل، كا٣بفة كالطيش، كسوء التصرؼ. السفو (ٗ)

(، معجػػػم لغػػػة الفقهػػػاء ُِٕ(، ا٤بطلػػػع علػػػى ألفػػػاظ ا٤بقنػػػع )ص: ََِانظػػػر: ٙبريػػػر ألفػػػاظ التنبيػػػو )ص: 
 (.ِْٓ)ص: 

ا" ساقط من ؽ. (َُ)  "ظنو صيدن
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وإف ظن )ا فلصابو أك رمى صيدن  ،(1)[اا ظنو صيدن ا أك صيدن ٖببلؼ ما لو رمى حجرن  ،(0)ا٢بل
أك رمى  ،(2)كحجر أك خنزير أك آدمي أك ثوب قطع ُب ظلمة بظنو فإذا ىو عنق شاة  (غَته
ا ُب ؛ ألنو قصد مباحن (3)[ٰبل]ّبه، كلو من غّب جنسو كمات فإنو ا غا فلصاب صيدن صيدن 
 .(5)كال يضر خطل الظن ُب الثاين كاإلصابة ُب الثالث لوجود قصد الصيد فيهما (4)األكذل

 (9)فلصابوفعدؿ إذل غّبه كلو إذل غّب جهة اإلرساؿ  (8)ا على صيدلو أرسل كلبً  (7)وكذا
 .(00)احل قطعن  (01)[فتبعو]كألف الصيد لو عدؿ  كمات؛ ألنو يعسر تكليفو ترؾ العدكؿ

عن قطع  (02)لكن نقل الشيخاف وكلب بعد إرساللللو كإف ظهر حً  (01)وظاىر كالمهم
 (05)وجرى عليو ابن أيب عصروففيما إذا استدبر ا٤برسل إليو كقصد آخر  (04)كبلمو (03)اإلماـ

                                                 

 (.ُْٓ/ٓ(، الغرر البهية )ُُِ/ُٖ) (، هناية ا٤بطلبَُِ/ٗانظر: اجملموع ) (ُ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ِ)
 (.ُِِ/ٗ(، اجملموع )ِٓ/ُٓ(، ا٢باكم الكبّب )َِٔ/ِانظر: األـ ) (ّ)
 ُب األصل "ال ٰبل"، كا٤بثبت من ؽ، كىو الصواب. (ْ)
 ُب ؽ "األكؿ". (ٓ)
 (.ٔٓٓ/ُلب )(، أسُب ا٤بطإُُ/ٕ(، الوسيط )ّٓ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ٔ)
 ُب ؽ "ككما". (ٕ)
 ُب ؽ "على غّب صيد "، كىو خطل. (ٖ)
 ُب ؽ "كأصابو". (ٗ)
 .، كا٤بثبت من ؽ، كىو الصوابتبعو"ي"ف األصلُب  (َُ)
 .كالصواب حذفها"فتبعو" بعده ُب األصل  (ُُ)
 (.ٕٓٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ْٓٓ/ْ(، البياف )ّْٔ/ُانظر: ا٤بهذب ) (ُِ)
 (.ِِٓ/ّ(، ركضة الطالبْب )ّّ/ُِانظر: العزيز ) (ُّ)
 (.ُُِ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ُْ)
 ُب ؽ "خبلفو". (ُٓ)
 (.ِّٓ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُِّ/ٖ(، هناية احملتاج )ٕٓٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ُٔ)
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لو  (1)فلمسكو ٍب عىنَّ  صيدلو أرسلو على  :اكال ٱبالف ذلك قوؿ الفارقي أيضن  (0)كالفارقي
آخر فلمسكو حل كإف دل يكن موجودنا عند اإلرساؿ؛ ألف ا٤بعترب أف يرسلو على صيد كقد 

أك أحس هبا  إليها،قصد الرمي  وا؛ ألنفلصاب مذٕبها كلو اتفاقن  (2)كجد، ككذا لو رمى شاة
قدح ىذا ُب عدـ  فرماىا؛ ألف لو هبا نوع علم، كال يأك من كراء شجرة مثبلن  ،ُب ٫بو ظلمة

 .(3)ا٢بل برمي األعمى إذ البصّب يصح رميو ُب ا١بملة ٖببلؼ األعمى
كضغطها كإف  (م جارحةفأو مات ب)سواء أجرحتو  (4)/إبرساؿ ا١بارحة وربصل الذكاة

 صيده. :أم (7) ژں  ں   ڻ  ڻ  ژ ٗبا ال يقول لقولو تعاذل:  (5)ًنزع فيو البلقيِب
ترؾ  (9)علميي كألف ا١بارحة  (8)بل لكوهنا كواسب رحوتسميتها جوارح ليس لكوهنا ذب

يكلف أف ا٤بهارة إذل ترؾ ا١برح كال ٲبكن أف  (00)اضي هبفبو، كقد ت (01)فتتلدباألكل 
 .(03)ٖببلؼ ما لو أصاب السهم من عرضو فإنو من سوء الرمي (02)كال أيكل (01)ٯبرح

                                                 

 انظر: ا٤بصادر السابقة. (ُ)
 ًن كاعػػًب: اعػػَبض كعػػرض.عػػن الشػػيء يعػػن كيعػػن عننػػا كعنػػوًن: ظهػػر أمامػػك؛ كعػػن يعػػن كيعػػن عنػػا كعنػػو : عػػن   (ِ)

 (.ُِْ/ّٓ(، اتج العركس )َِٗ/ُّ(، لساف العرب )ٖٗ/ُانظر: احملكم كاحمليط األعظم )
 من قولو " فلمسكو ٍب عن لو آخر ... إذل قولو ككذا لو رمى شاة" ساقط من ؽ. (ّ)
 (.ُُْ/ٔ(، مغِب احملتاج )ٕٓٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ْٕٓ/ٗانظر: النجم الوىاج ) (ْ)
 /أ(ُٗاية )ؿ/هن (ٓ)
 (.ِٔٓ/ْالتدريب ) (ٔ)
 (.ْسورة ا٤بائدة، اآلية: ) (ٕ)
 : ىي الٍب تكتسب بيدىا كنفسها. الكواسب (ٖ)

 (.ٓٗ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُِّ/ُ(، النظم ا٤بستعذب )ٕٗانظر: ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص: 
 ُب ؽ "تعلم". (ٗ)
 ُب ؽ "فتتلذت"، كىو تصحيف. (َُ)
 ُب ؽ "بو". (ُُ)
 ُب ؽ "تكلف أبف ٘برح". (ُِ)
 ُب ؽ "أتكل". (ُّ)
 (.ُِِ/ٖ(، هناية احملتاج )ٓٓٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ُٔ/ُِانظر: العزيز ) (ُْ)
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منو فبل  (0)افزعن ، كخرج بو موتو بطوؿ ا٥برب أك "ظن"معطوؼ على  "مات": وقولو
بشركة صدـ )مات ٤با أصابو السهم فوقع  (أو)، (3)وغَته (2)كما ذكره ابن الصباغ (1)لٙب

إعانة )كذا بشركة  (و) ،مادل يصدمو جدراهنا (4)[ماء]كقع عليها كلو أبرض بئر ببل  (أرض
ؿ لقصور السهم عن الوصو  (حير )أك بعد كإعانة  (7)فأصابو فازدل (5)أبفحجر  كأ (جدار

ا كما لو كاف الصيد قائمن   ،(8)لوال إعانة ذلك؛ ألف كقوعو على األرض البد لو منو فعفى عنو
كلو أصابو  ،كطّب ا٤باء ىنا كغّبه ،فوقع على جنبو ٤با أصابو السهم كانصدـ ابألرض كمات

ا على شجرة ككقع ابألرض كمات حل كما لو أصاب طّبن  ىوائوالسهم كىو اب٤باء فخرج عن 
ا ٖببلؼ ما لو كقع على غصن ٍب على األرض كما األرض أيضن  (9)[بصدمة] فوقع كمات

كألف  ،ار للسهميكألف ما تولد ُب الثانية من فعل الرامي منسوب إليو إذ ال اخت ،(01)أيٌب
 يمْباالحَباز عن ىبوب الريح غّب ٩بكن ٖببلؼ ٞبلها الكبلـ حيث ال حنث بو لبناء ال

 .(00)على العرؼ
                                                 

 : ا٣بوؼ كالزعر من الشيء. الفزع (ُ)
 (.ِْٕ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِٓ/ُٖ، لساف العرب )(ُِٖٓ/ّالصحاح )انظر: 

 ُب ؽ "ٰبل". (ِ)
 (.ّّْ الشامل البن الصباغ )ص: (ّ)
 (.ُٖٕ/ٖ(، كفاية النبيو )ُٗٓ(، كفاية األخيار )ص: ُٔ/ُِانظر: العزيز ) (ْ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ٓ)
 ُب ؽ "ك حجره إف". (ٔ)
 ُب ؽ "فازدلق". (ٕ)

 : أم انتقل ككثب. وازدلف
 (.ِْٓ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )َِّ(، ٙبرير ألفاظ التنبيو )ص: ِِّ/ُانظر: النظم ا٤بستعذب )

 (.َُٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ٓٓٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ُُِ/ٗانظر: اجملموع ) (ٖ)
 ُب األصل "فصدمتو"، كا٤بثبت من ؽ، كىو الصواب. (ٗ)
 سيذكره بعد بضعة أسطر. (َُ)
 (.ُِّ/ٖ(، هناية احملتاج )ُُّ/ٔ(، مغِب احملتاج )َِٓ/ّانظر: ركضة الطالبْب ) (ُُ)
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وىو ما نقلو ، (3)لٙبهبا دل  (2)إبعانتها إذل أف اإلصابة لو ٛبحضت (1)كغَته (0)وأشار
 كأقره.  (5)عن صاحب الواُب (4)الزركشي

 (7)[كسر]أف يكوف ا١برح مؤثرنا ُب الزىوؽ فإف دل يؤثر أك  وصورة مسألة األرض
 .(9)من غّب كقوع دل ٰبل (8)أك مات جناحو أك رجلو فوقع بسبب ذلك كمات /أ[ٗٗ]ؿ/

سيف ككقوعو على ماء كىو من غّب لأك ٧بدد فيها  (01)[بغصن]انصدامو  اوخرج هب
البحر أك على طرؼ جبل فسقط منو إذل األرض  (00)ـ ُبكاف الرامي ُب الرب أأ  طيوره سواء 

من جنب إذل  (01)من جبل ا للمحـر ٖببلؼ ما لو تدحرجحياة مستقرة تغليبن  فيو كإف كاف
 .(02)ف ٖببلؼ السقوطجنب؛ ألف التدحرج ال يؤثر ُب التل

كىو فيو كاف لو كاألرض لغّبه أك ُب ىوائو فوقع فيو كراميو ُب  (03)فإف رماه أما طَت اؼباء

                                                 

 (.ِٓٔ انظر: ا٢باكم الصغّب )ص: (ُ)
 (.ِْٕ/ْ(، حاشيتا قليويب كعمّبه )ِٖٗ/ِ(، ا٤بهذب )َْٔ/ٕانظر: البياف ) (ِ)
 : ا٣بالص الذم دل ٱبالطو غّبه. احملض (ّ)

 (.ٓٔٓ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُِّ/ْ(، هتذيب اللغة )ْٕٓ/ُانظر: ٝبهرة اللغة )
 ُب ؽ "ٰبل". (ْ)
 (.ُّٖ/ِالديباج ) (ٓ)
 (.ُُّ/ٔ(، مغِب احملتاج )ٕٓٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٔ)
 ُب األصل "كرب"، كا٤بثبت من ؽ، كىو الصواب. (ٕ)
 "أك مات" ساقط من ؽ. (ٖ)
 (.ُُِ/ٗ(، اجملموع )ُُْ/ٕ(، الوسيط )َُٓ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ٗ)
 ُب األصل فراغ ٗبقدار كلمة، كا٤بثبت من ؽ. (َُ)
 "ُب" ساقط من ؽ. (ُُ)
 "من جبل" ساقط من ؽ. (ُِ)
 (.ِِْ/ٓ(، حاشية ا١بمل )َُٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ٓٓٓ/ُنظر: أسُب ا٤بطالب )ا (ُّ)
 "فإف رماه" ساقط من ؽ. (ُْ)
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حـر كما لو كاف فيو كىو خارجة  (1)[الرب] (0)ُبك البحر سواء أكاف ُب سفينة أـ ال فكذلك 
 .(2)ا يقاؿ فيما مرفوقع فيو بعد إصابة السهم ما دل ينتو فيهما اب١برح إذل حركة ا٤بذبوح ككذ

 (7)على ما ذكر أبف الذي نقلو الزاز (5)ُب تقريرمها البغوي (4)الشيخُت (3)وانزع البلقيٍت
 ف الطائر مٌب كاف هبواء ا٤باء حل مطلقنا كاعتمده كأطاؿ فيو.أ عن عامة األصحاب

لكن ليس كطّب ا٤باء فيما ذكر  الرب ف طّبأ (9)وغَتمها (8)وقضية كالـ الشيخُت
 . (00)ذلك و ُبجعلو مثل ُب تعليقو (01)ويالبغ

 ُب ا٤باء سواء أكاف على كجهو  (0)السهم تقييد ا٢بل ٗبا إذا دل يغمسو (01)وحبث األذرعي

                                                 

 ُب ؽ "أك ُب". (ُ)
 ُب األصل "البئر"، كىو تصحيف، كا٤بثبت من ؽ. (ِ)
 (.َِِانظر: )ص:  (ّ)
 (.ِٖٓ/ْالتدريب ) (ْ)
 (.ِْٓ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُٖ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ِٓ/ٖلتهذيب )ا (ٔ)
 (.  ْٗٓ(، اإلسعاد )ص: ُْٓ/ٓانظر: حاشية العبادم على الغرر البهية ) (ٕ)

د سػنة ، كلػ: أبو الفرج عبد الرٞبن بن أٞبد بن دمحم بن أٞبد بن عبػد الػرٞبن بػن زاز السرخسػىوالزاز ىو
ىػ، كاف يضرب بو ا٤بثل ُب حفػظ ا٤بػذىب، كرحػل إليػو األئمػة كالفقهػاء مػن كػل ْْٗىػ، توُب سنة ِّْ

 جانب، كاف متدينا كرعا ٧بتاطا ُب ا٤بلكوؿ كا٤بلبوس، من تصانيفو: كتاب اإلمبلء ُب ا٤بذىب.
عية للسػبكي (، طبقػات الشػافُٕٓ/ُْ(، سػّب أعػبلـ النػببلء )ِّٔ/ِانظر: هتذيب األ٠باء كاللغػات )

(ٓ/َُِ.) 
 (.ِْٓ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُٖ/ُِانظر: العزيز ) (ٖ)
 (.ْٕٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ُْٓ/ٓ(، الغرر البهية )ْٖ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ٗ)
 (.َُُ/ٔ(، مغِب احملتاج )ٓٓٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ْٗٓانظر: اإلسعاد )ص:  (َُ)
 ُب ؽ "مثل ذلك" بدؿ "مثلو ُب ذلك". (ُُ)
 (.َْٔ(، اإلسعاد )ص: َُُ/ٔ(، مغِب احملتاج )ٔٓٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ُِ)
 "السهم" ساقط من ؽ. (ُ)
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ا؛ لثقل جثتو حـر قطعن  (0)فيو أـ ُب ىوائو فإف غمسو فيو قبل انتهائو ٢بركة مذبوح أك انغمس
بقطع )السهم إذل الصيد  (أو ارسبى) ،(1)قالو اؼباوردي كالساقط ُب النار حراـ ،ألنو غريق

 (3)الفوؽ فارٛبى السهم ٢بصوؿ اإلصابة بفعلو (2)صدـبأبف انقطع الوتر عند نزع القوس  (وتر
ك٫بوه فقتلو كلب  (رده كلب ؾبوسي)أرسل األىل كلبنا فهرب الصيد، ك (أو) (4)[كقصده]

 .(7)ه إبغرائو كما أيٌبعدكي  (5)ازدادا٤بسلم كما لو أمسكو ٦بوسي ٤بسلم فذٕبو ككما لو 
أك  ،ما لو أمسكو فقلتو كلب ا٤بسلم كما لو جرحو ا٤بسلم فقتلو اجملوسي وخرج برّده

 .(8)سلم عليوا أخر كمات اب١برحْب كيضمنو اجملوسي حينئذ؛ ألنو أتلف ملك ا٤بجرحو جرحن 
 (دبذفف)منو  (مباف)قليل أك كثّب  (9)[جزء]ػػ(ك)فيما ذكر ىو  الصيد واغبمل عبملة

كبقية الصيد كما لو   (00)[فا١بزء حبلؿ] ،(01)جرٰبنا جرح مسرع للهبلؾ كمات ُب ا٢باؿ :أم
كبقية  ،؛ ألنو أبْب من حي(01)مطلقنا قٌده نصفْب فإف أابنو منو بغّب مذفف حـر العضو

                                                 

 "فيو" ساقط من ؽ. (ُ)
 "قالو ا٤باكردم" ساقط من ؽ.  (ِ)

 (.ْٖ/ُٓكانظر للمسللة: ا٢باكم الكبّب )
 ُب ؽ "فصدـ". (ّ)
 (.ُُِ/ٗ(، اجملموع )ُْٔ/ٕ(، البياف )ُُٔ/ٕانظر: الوسيط ) (ْ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ.  (ٓ)
 ُب ؽ "زاد". (ٔ)
 (.َِٗانظر: )ص:  (ٕ)
 (.ََُ/ٗ(، اجملموع )ٔ/ُِ(، العزيز )َُِ/ٕانظر: الوسيط ) (ٖ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ٗ)
 "جرٰبنا" ساقط من ؽ. (َُ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ُُ)
 "مطلقنا" ساقط من ؽ. (ُِ)
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ا ا آخر مذففن دل يثبتو فجرحو جرحن ]ا١برح األكؿ  (0)لكنإف قدر عليو فذٕبو أك عجز عنو 
 .(1)ا١برح األكؿ قبل أف يتمكن من ذٕبو حبلؿ كمات من

كالذبح للجملة   (4)[حل العضو ُب األخّبة؛ ألف ا١برح (3)وأصلو (2)ووقع ُب اؼبنهاج
إذ كفيو نظر؛ بل ا٤بعتمد األكؿ  (8)لظاىر نص اؼبختصر (7)وصوبو الزركشي (5)فتبعها العضو

 .(00)والشرحُت (01)واجملموع (9)اؼبصحح ُب الروضة ىو
الذم ظهر كونو  حا١بار  (01)كلو من جلده ك٫بوه كما مر (إف أكل منو)الصيد  (وحـر)

عقب إمساكو إايه قبل قتلو أك بعده ٤بفهـو قولو تعاذل:  :أم (فورًا)معلمِّا طّبنا كاف أك سبعنا 
 .(02)ژہ  ہ  ھ    ھ  ژ 

ب غّبه؛ كألف عدـ كقيس ابلكل ،السابق "إذا أرسلت": (04)/(03)وػبرب الصحيحُت
  .(05)األكل شرط للتعليم ابتداءن فكذا دكامنا كما مرٌ 

                                                 

 "لكوف". ُب ؽ (ُ)
   (.َُِ/ٔ(، مغِب احملتاج )ْْٔ/ٗ(، النجم الوىاج )ْٓٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ِ)
 (.  ُّٕمنهاج الطالبْب )ص:  (ّ)
 (.ُّّٓ/ّانظر: احملرر ) (ْ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ٓ)
 "العضو" مكرر ُب ؽ. (ٔ)
 (.ّٖٕ/ِالديباج ) (ٕ)
 (.ّٖٗ/٨ٖبتصر ا٤بزين ) (ٖ)
 (.ِِْ/ّلطالبْب )ركضة ا (ٗ)
 (.ُُٕ/ٗاجملموع ) (َُ)
 (.ُُٔ/ٖ(، هناية احملتاج )ِِٕ/ِ(، فتح الوىاب )ُُ/ُِالعزيز ) (ُُ)
 (.ُٔٗانظر: )ص:  (ُِ)
 (.ْسورة ا٤بائدة، اآلية: ) (ُّ)
 (.ُٔٗسبق ٚبرٯبو )ص:  (ُْ)
 /ب(ُٗهناية )ؿ/ (ُٓ)
 (.ُٓٗانظر: )ص:  (ُٔ)
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كما ُب أك شرب من ٫بو دمو فيحل  (0)[ٍب مات]بعد قتلو بزماف  ما ما أكل منوأ
 .(2)عن األصحاب (1)اجملموع

 أنو لو قاتل دكنو كاف كاألكل. (4)كمر ،: ال خبلؼ فيو(3)وقاؿ القمويل
كإ٭با يتجو إف أدركو الصائد كبو  ،أكل منو كدل يقتلو دل ٰبـر جزمناأنو لو  (5)وحبث البلقيٍت

ا إبطبلقهم  .(7)حياة مستقرة فذٕبو كإال فاألكجو ا٢برمة أخذن
من الصيود؛ ألف تغّب صفة الصائد كلف  (ال ما قبلو) وإمنا حيـر الصيد الذي أكل منو

ا ديدن جا عد أكلو ا٤بذكور تعليمن ب (فليعلم)فكذا تغّب صفة ا١بارح  ،ارتد ال ٰبـر ما صاده قبل
 .(9)التعليم األكؿ ابألكل (8)لفساد

من انعطاؼ التحرد إذل ما قبل إف اعتاد األكل من تفريعات القدد  (01)وما ُب اغباوي
(01)أم (مات)إف  (أو) ،ظنها من تفريعات ا١بديد (00)الذم

الصيد ككوف فاعل مات ىذا  :
 /ب[ٗٗ]ؿ/ فقوؿ، (02)عليو ة عطفوغّب فاعل أكل السابق ال يقتضي عدـ صح

                                                 

 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ُ)
 (.َُْ/ٗموع )اجمل (ِ)
 (.ُُّ/ُٖ(، هناية ا٤بطلب )ُْٔ/ُ(، ا٤بهذب )َُّانظر: الشامل البن الصباغ )ص:  (ّ)
 (.ّْْ/ّانظر: إخبلص الناكم ) (ْ)
 (.  ُٔٗانظر: )ص:  (ٓ)
 (.ِٗٓ/ْالتدريب ) (ٔ)
 (.ِّْ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُّْ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُُ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
 ُب ؽ "الفساد". (ٖ)
 (.ُُُ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِِٖ/ِ(، فتح الوىاب )َُٔ/ٗانظر: اجملموع ) (ٗ)
 (.ِٔٔا٢باكم الصغّب )ص:  (َُ)
 ُب ؽ "الٍب". (ُُ)
 "أم" ساقط من ؽ. (ُِ)
 "عليو" ساقط من ؽ. (ُّ)
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)بعد فيو نظر،  (0)إف أكل ال على أكل الختبلؼ ضمّبٮبا كما إنو عطف على :(0)الشارح
 قبل جرحو (1)[غاب]أبف  (جرح )باللو مع ا١بارح أك السهم عن الصائد حاؿ كونو  غيبة(

تو بسبب الكلب بدمو؛ الحتماؿ مو  (3)كإف تضمخ ،ا فيحـركجده ٦بركحنا ميتن ٍب  (2)لو
بعد  (أو) ،يؤثر تضمخو بدمو؛ ألنو رٗبا جرحو كأصابتو جراحة أخرل (5)[دل]كإ٭با  ،(4)آخر

ىناؾ ابلصيد  :أم (ٍب)لكن كاف  (و)مع ا١برح كىو غّب مذفف  :أم (بو)غيبتو حاؿ كونو 
 ، الحتماؿ موتو بذلك ا٤بؤثر اآلخرا آخر مثبلن كجده ُب ماء أك بو جرحن  كلفآخر   (مؤثر)

 على أنو مات ا ٞببلن أك كجده ككاف ا١برح األكؿ مذففن  ،دل ٯبد بو أثرنا آخر (7)[ما إذا] ٖببلؼ
 .(8) كما ُب الروضةواغبل ُب األوىل ىو األصح دلياًل اب١برح ا٣بارل عن ا٤بعارض، 

 صحيحة دكف  (00)كثبتت فيو أحاديث ،أك الصواب (01)[الصحيح]أنو  (9)وُب اجملموع

                                                 

 /أ(.ُٗٓشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ُ)
 "كما" ساقط من ؽ. (ُ)
 و الصواب.ُب األصل "ماات"، كىو خطل، كا٤بثبت من ؽ، كى (ِ)
 "لو" ساقط من ؽ. (ّ)
 : أم تلطخ بو.تضمخ (ْ)

 (.ِٓٓ(، القاموس احمليط )ص: ّْٔ/ِا٤بصباح ا٤بنّب ) انظر:
 (.ٕٓٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ُُٕ/ٗ(، اجملموع )ّْ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ٔ)
 .ُب األصل "مادل يذٕبو"، كا٤بثبت من ؽ، كىو الصواب (ٕ)
 (.ِّٓ/ّركضة الطالبْب ) (ٖ)
 (.ُُٕ/ٗاجملموع ) (ٗ)
 ُب األصل "للصحيح"، كا٤بثبت من ؽ، كىو الصواب. (َُ)
منهػػا مػػا أخرجػػو البخػػارم ُب صػػحيحو، كتػػاب الػػذابئح كالصػػيد، ابب الصػػيد إذا غػػاب عنػػو يػػومْب أك  (ُُ)

ك يػػومْب لػػيس بػػو إال ( ا٢بػػديث، كفيػػو: "كإف رميػت الصػػيد فوجدتػػو بعػػد يػـو أْْٖٓبػػرقم  ٕٖ/ٕثبلثػة )
أثػػػر سػػػهمك فكػػػل"، كمػػػا أخرجػػػو مسػػػلم ُب صػػػحيحو، كتػػػاب الصػػػيد كالػػػذابئح، ابب الصػػػيد ابلكػػػبلب 

( ا٢بديث، كفيو: "إف رميت سػهمك، فػاذكر اسػم هللا، فػإف غػاب عنػك ُِٗٗبرقم  ُُّٓ/ّا٤بعلمة )
 يومنا، فلم ٘بد فيو إال أثر سهمك، فكل إف شئت".
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ونقلو ُب الحتماؿ موتو بسبب آخر  ؛ٙبرٲبو (1)كأصلو (0)نهاجلكن صحح ُب اؼب ،التحرد
 .(4)اعبمهور عن (3)الروضة (2)أصل

من طرؽ حسنة الداللة  (7): إنو ا٤بذىب ا٤بعتمد كبْب أف ُب ا٢بديث(5)وقاؿ البلقيٍت
فهذا  :دل يظن أف سهمو قتلو، قاؿ :على التحرد ُب ٧بل النزاع كىو ما إذا دل يعلم أم

 ا٤بقتضية للحل حيث دل ٯبد فيو مؤثرنا آخر . :لبقية الركاايت أم (8)]مقيد[
ا٤بلفوؼ أف مورثو كاف  (01)قىدًٌ  التحرد بتصديق الورل ُب مسللة (9)واستشكل اإلسنوي

 ا إحالة على السبب.حين 
  (اوسطً  (02)ولغا إغراء) من الذكاة، الضماف أكسع ابابن  (01)[مسللة]من أف  (00)كيرد ٗبا مر

                                                 

 (.ُّٗمنهاج الطالبْب )ص:  (ُ)
 (.ُُْٓ/ّانظر: احملرر ) (ِ)
 "أصل" ساقط من ؽ. (ّ)
 (.ّٓ/ُِانظر: العزيز ) (ْ)
 (.ُِ/ٗ(، ا٤بهمات )ُٓٓ/ْ(، البياف )ّٖانظر: التنبيو )ص:  (ٓ)
 (.َِٔ/ْالتدريب ) (ٔ)
مػػػا أخرجػػػػو الَبمػػػػذم ُب سػػػننو، أبػػػػواب الصػػػػيد، ابب مػػػػا جػػػاء فػػػػيمن يرمػػػػي الصػػػيد فيجػػػػده ميتػػػػا ُب ا٤بػػػػاء  (ٕ)

 َْٓ/ٗ(، كالبيهقػي ُب الكػربل )ِْٕٗبػرقم  ِْٕ/ْ(، كالنسائي ُب الكػربل )ُْٗٔ برقم ُُٗ/ّ)
 (، كفيو: "إذا رأيت سهمك فيو دل تر فيو أثرا غّبه كتعلم أنو قتلو فكلو". َُٕٖٗبرقم 

قػػاؿ الَبمػػذم: "ىػػذا حػػديث حسػػن صػػحيح، كالعمػػل علػػى ىػػذا عنػػد أىػػل العلػػم "، كا٢بػػديث صػػححو  
 (.ُٖٕ/ٖلغليل )أيضا األلباين ُب إركاء ا

ا"، كا٤بثبت من ؽ، كىو األقرب. (ٖ)  ُب األصل "مقيدن
 (.ُّ/ٗا٤بهمات ) (ٗ)
 "قىًد" ساقط من ؽ. (َُ)
 (.ُٖٗانظر: )ص:  (ُُ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ُِ)
 : اإللزاؽ، يقاؿ: أغريت الكلب إذا آسدتو كأرشتو، كغريت بو غراء أم: أكلعت كغريت بو غراة.اإلغراء (ُّ)

= 
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 ،رساؿ كالقتل فشمل ما لو اسَبسل جارح بنفسو فلغراه صاحبو دل ٰبل صيدهبْب اإل :أم
فإف زجره فانزجر ككقف ٍب أغراه  ،إف دل يزجره قبل اإلغراء (0)ىذا ا للتحردكإف زاد عدكه تغليبن 

؛ ألف ىذا ابتداء إرساؿه ال إغراء (3)ىذه على عبارتو (2)رديكال  (1)افاسَبسل حل صيده اتفاقن 
كما لو أرسلو مسلم فازداد عدكه إبغراء ٦بوسي  ،نقطاع حكم اسَبسالو ابالنزجارال (4)كسط

لكن ؼبا نقل ؛ ألف حكم اإلرساؿ ال ينقطع ابإلغراء (5)كما اقتضاه كالـ اعبمهورفبل ٰبـر 
واختاره القاضي أبو التحرد،  (8)ووقع ُب التهذيب ،ذكره ا١بمهور :كبلمهم قاال  (7)الشيخاف
.؛ ألف ذ(9)الطيب  لك قطع لؤلكؿ أك مشارؾ لو ككبلٮبا ٰبـر

، كما لو أرسلو مسلم (01)ذلككفازداد عدكه إبغراء مسلم فيحـر   وما لو أرسلو ؾبوسي
ككذا لو زجره فلم ينزجر  ،ا فهو لصاحب ا١بارحفزاد عدكه فلخذ صيدن  (00)فلغراه فضورل

كألجنيب أخذه  ،٤برسلا وٍب أغراه فاسَبسل فالصيد للفضورل؛ ألن خبالؼ ما لو زجره فانزجر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 (.ُُِ/ُٓ(، لساف العرب )ِْْٓ/ٔ(، الصحاح )َُٕٔ/ِانظر: ٝبهرة اللغة ) 
 "ىذا" ساقط من ؽ. (ُ)
 (.َْٓ/ْ(، البياف )ُِّ/ُٖ(، هناية ا٤بطلب )ُِ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ِ)
 ُب ؽ "ترد". (ّ)
 (.ِٕٓانظر: اإلرشاد )ص:  (ْ)
 ُب ؽ "كسطا". (ٓ)
 (.ٕٓٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ُّٕ/ٖ(، كفاية النبيو )َّٖ/ّانظر: حلية العلماء للشاشي ) (ٔ)
 (.َِٓ/ّ(، ركضة الطالبْب )ِٕ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.ِّ/ٖالتهذيب ) (ٖ)
 (.َُُ/ٗ(، اجملموع )ُْٓ/ْ(، البياف )َّٖ/ّانظر: حلية العلماء ) (ٗ)
 (ُُّ/ٔحملتاج )(، مغِب آُٓ/ٓ(، الغرر البهية )ُِٕانظر: شرح ا٢باكم الصغّب للقونوم )ص:  (َُ)
 : ىو الذم يشتغل ٗبا ال يعنيو، كُب اصطبلح الفقهاء: من ليس ٗبالك كال ككيل كال كرل.فضويلال (ُُ)

 (.ُّٓ/ِ(، مغِب احملتاج )ُٖٕ/َّ(، اتج العركس )ْٕٓ/ِانظر: ا٤بصباح ا٤بنّب )
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لم أرسلو عم (2)غّب ال من (1)كما قالو الشيخاف (0)ابألخذمن فم معلم اسَبسل بنفسو كٲبلكو 
من   (5)وغَته كابن الرفعة (4)كما حبثو الزركشيك٫بوىا  (إباًل )ا٤بذكي  ((3) كبروندابً ) ،صاحبو

بقطع  (01)الثغرة أسفل العنق أبف يقطع لبتها كىي (9)كاإًلكىز (8)اـً عى عنقو كالنػى  (7)كل ما طاؿ
كقيس هبا غّبىا ٔبامع أنو أسرع ٣بركج  (01)بو ُب اإلبل (00)ألمراا٢بلقـو كا٤برمء لبلتباع ك 

 ركحها لطوؿ عنقها.

                                                 

 "ابألخذ" ساقط من ؽ. (ُ)
 (.َِٓ/ّبْب )(، ركضة الطالِٕ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 "غّب" ساقط من ؽ. (ّ)
 . : طعن البعّب ُب منحره حيث يبدك ا٢بلقـو من أعلى الصدرالنحر (ْ)

 (.ُٓٗ/ٓ(، لساف العرب )ٗ/ٓ(، هتذيب اللغة )ِٓٓ/ُانظر: ٝبهرة اللغة )
 (.ّٖٕ/ِالديباج ) (ٓ)
 (.ُٖٓ/ٖكفاية النبيو ) (ٔ)
 ُب ؽ "طالت". (ٕ)
: ٝبع نعامو، كىو نوع من أنواع الطيور، كبّب ا١بسم، طويػل العنػق كالوظيػف، قصػّب ا١بنػاح شػديد النعاـ (ٖ)

 العدك، كىو مركب من خلقة الطّب كا١بمل، كىي ال تبيض إال بيضو كاحده ُب كل سنو.
)ص:  (، موسػػػػوعة الطػػػػّب كا٢بيػػػػوافُٓ/ْ(، الفػػػػائق ُب غريػػػػب ا٢بػػػػديث )َُٔ/ُانظػػػػر: ٝبهػػػػرة اللغػػػػة )

َْٔ.) 
: ىػي البطػة، الواحػدة إكزة، كلكػػن مػن العػرب مػػن ٰبػذؼ ا٥بمػزة منهػا فيصػػّبىا كزة، كىػو مػن طيػػور اإلوز (ٗ)

 ا٤باء، كىي ال تطّب، كاإلكز ٰبب السباحة، كفرخو ٱبرج من البيضة فيسبح ُب ا٢باؿ.
 (.ِّٕ/ُٓالعركس ) (، اتجُُٓ/ُ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ِْٗ/ٓانظر: لساف العرب )

(، القػػاموس احملػػيط ِِّ/ْ(، النهايػػة ُب غريػػب ا٢بػػديث )ُٕٗانظػػر: ٦بمػػل اللغػػة البػػن فػػارس )ص:  (َُ)
 (.ُّّ)ص: 

 ُب ؽ "كلؤلمر". (ُُ)
(، ُُّٕبػػرقم  ُُٕ/ِكىػػو مػػا أخرجػػو البخػػارم ُب صػػحيحو، كتػػاب ا٢بػػج، ابب ٫بػػر اإلبػػل مقيػػدة ) (ُِ)

( كبلٮبػػػا مػػػن  َُِّبػػػرقم  ٔٓٗ/ِلبػػػدف قيامػػػا مقيػػػدة )كمسػػػلم ُب صػػػحيحو، كتػػػاب ا٢بػػػج، ابب ٫بػػػر ا
= 
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اليسرل فإف دل يكن  (1)كوفأف يركبتو ك  (0)عقليكأف  ا على ثالثويسن كبر البعَت قائمً 
أبف يقطع حلقها أعلى  (3)ر الوحشكا٣بيل كٞبيي  كأف يذبح ٫بو البقرة كالغنم ،(2)ا فباركناقائمن 

قوائمها إال الرجل اليمُب، فإف  (5)شديمضجعو كعلى جنبها األيسر كأف  (4)كوفيالعنق كأف 
ُب االنتصار لو،  (7)٫برىا أك ذبح ٫بو اإلبل كاف خبلؼ األكذل ال مكركىا كإف أطاؿ البلقيِب

ينقلها كأف ال ٲبسكها بعد الذبح عن  ، كأف ال يسلخها كأف ال(8)/كأف ال يبْب رأسها
االضطراب حٌب تربد أبف يفارقها ركحها ُب األربعة فإف خالف كره، كأف تساؽ إذل ا٤بذبح 

، (01)كأف ال يذبح غّبىا قبالتها (9)الشفرة كأف ال ٰبد ،كأف تضجع برفق كأف يكوًن بعد سقيها
السكْب كالسهم عند إرسالو بتحديد اآللة ك (احدً ) (01)رفق :أم ((00)[أرىف)] ندابن  (و)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

طريػق زايد بػػن جبػّب، أف ابػػن عمػر، أتػػى علػى رجػػل كىػػو ينحػر بدنتػػو ابركػة، فقػػاؿ: "ابعثهػا قيامػػا مقيػػدة، 
 سنة نبيكم ملسو هيلع هللا ىلص". كاللفظ ٤بسلم.

 ُب ؽ "تعقل". (ُ)
 ُب ؽ "تكوف". (ِ)
 (.ِٗ/ٗ(، اجملموع )ِٖ)ص:  (، التنبيوُُٕ/ٖانظر: ٨بتصر ا٤بزين ) (ّ)
: ا٢بمػػار: النهػػػاؽ مػػػن ذكات األربػػػع، أىليػػػا كػػاف أك كحشػػػيا، كيسػػػمى: الفػػػراء كيقػػػاؿ ٞبػػػار ضبػػػر الػػػوح  (ْ)

كحػػش كٞبػػار كحشػػي، كىػػو شػػديد الغػػّبة، كيقػػاؿ: إف ا٢بمػػار الوحشػػي يعمػػر مػػائٍب سػػنة كأكثػػر، كيعػػرؼ 
 أبلوانو ا٤بخططة، كٰبل أكل ٢بمو.

 (.ٕٕ/ُُ(، اتج العركس )ّٗٓ/ُ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ُِِ/ْظر: لساف العرب )ان
 ُب ؽ "تكوف". (ٓ)
 ُب ؽ "تشد". (ٔ)
 (.ِٕٓ/ْالتدريب ) (ٕ)
 /أ(ِٗهناية )ؿ/ (ٖ)
 : ىي السكْب العريضة العظيمة.الشفرة (ٗ)

 (.ُّٕ/ُاح ا٤بنّب )(، ا٤بصبَِْ/ْ(، لساف العرب )ُٔٔانظر: ٨بتار الصحاح )ص: 
 (.ُْٔ/ٖ(، كفاية النبيو )َِٕ/ّ(، ركضة الطالبْب )ٖٔ/ُِانظر: العزيز ) (َُ)
 ُب األصل "أزىق"، كىو تصحيف كا٤بثبت من ؽ، كىو كذلك ُب اإلرشاد. (ُُ)
 (.ّٕٔ/ِّ(، اتج العركس )ُِٖ/ٗ(، لساف العرب )ُْٗ/ٔانظر: هتذيب اللغة ) (ُِ)
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إذا ذٕبتم فلحسنوا /أ[ "ََُ]ؿ/: (2)٣برب مسلم (1)دوف كالـ أصلو (0)كما مشلو كالمو
 ."الذٕبة، كليحد أحدكم شفرتو كلّبح ذبيحتو

قاطعة من غّب  (4)كوفيحل ك٧بلو أف  (3)أنو لو ذبح بسكْب كاؿٌو  وأفهم سن ربديدىا
؛ ألنو دل (8)كما مر أكؿ الباب  (7)ابعتماد قوتو دل ٰبل إال (5)قطعياعتماد قوة الذابح فإف دل 

ككذا لو انتهى ا٢بيواف قبل استكماؿ قطعهما إذل حركة  ،ايذفف بقطع ا٢بلقـو كا٤برمء ٧بضن 
كما مر   ا فسرعة القطع ٕبيث ال تنتهي الشاة إذل حركة مذبوحأيضن  (9)مذبوح كما مر

كلذا أبد٥با  ،ابلسرعة (01)ا يوٮبو تعبّب أصلوا ٤بخبلفن  (00)[القطع كاجبة قبل ٛباـ] (01)أيضنا
 ذىاابن  (03)على ا٤بذبحأبف ٲبر السكْب بتحامل  (ربامل) ندابن  (و) :ُب قولو (02)[لمابلتحا]

ا وجو مذحبً ) ندابن  (و) توجو ا٤بذكى إذل القبلة ندابن  (و) ، ليكوف أكحى كأسهلكإايابن 

                                                 

 (.ِٕٓانظر: اإلرشاد )ص:  (ُ)
 (.ِٔٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ِ)
بػرقم  ُْٖٓ/ّأخرجو مسلم ُب صػحيحو، كتػاب الصػيد كالػذابئح، ابب األمػر إبحسػاف الػذبح كالقتػل ) (ّ)

ُٗٓٓ.) 
 : ىو ضعيف ا٢بد الذم ال يقطع. الكاؿ (ْ)

 (.ٕٔٗ/ِ(، ا٤بعجم الوسيط )ِٗٓ/ُُ(، لساف العرب )َُٔانظر: ٙبفة اجملد الصريح )ص: 
 ُب ؽ "تكوف". (ٓ)
 ُب ؽ "تقطع". (ٔ)
 (.َُٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّٗٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ِٖانظر: التنبيو )ص:  (ٕ)
 (.ُٕٗانظر: )ص:  (ٖ)
 (.ُْٖانظر: )ص:  (ٗ)
 (.ُْٖ"كما مر أيضنا" ساقط من ؽ. كانظر: )ص:  (َُ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ُُ)
 (.ِٔٔ: انظر: ا٢باكم الصغّب )ص (ُِ)
 ُب األصل "ابلتحايل"، كا٤بثبت من ؽ، كىو ما يقتضيو السياؽ. (ُّ)
 ُب ؽ "للذبح" بدؿ "على ا٤بذبح". (ُْ)
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ىو من  (2)يتمكنفٕبها كوجهها إليها غّب مذ (1)وجوت؛ ألهنا أشرؼ ا١بهات كال ((0)للقبلة
 (و)، (4)كالعقيقة آكد لبلتباع الثابت بسنده (3)كاالستقباؿ ُب األضحية كا٥بدم ،االستقباؿ

 (0)ناسبيألف بقيتها ال  (5)هللا فقط كما ُب ا٣بادـ مً سٍ ابً  :أبف يقوؿ (ظبى هللا تعاىل) ندابن 
                                                 

 (.ٖٔ/ٗ(، اجملموع )ّْ(، مًب أيب شجاع ا٤بسمى الغاية كالتقريب )ص: َْٓ/ْانظر: البياف ) (ُ)
 ُب ؽ "يوجو". (ِ)
 ُب ؽ "ليتمكن". (ّ)
  يت ا٢براـ من النعم لتنحر.: ىو ما يهدل إذل الباؽبدي (ْ)

(، ا٤بطلػع علػى ألفػاظ ا٤بقنػع ُٔٓ(، ٙبرير ألفاظ التنبيو )ص: ِْٓ/ٓانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث )
 (ِِْ)ص: 

(، ِٕٓٗبػرقم  ٓٗ/ّمنها ما ركاه أبو داكد ُب سننو، كتاب الضحااي، ابب ما يسػتحب مػن الضػحااي ) (ٓ)
(، ُُِّبػػػػػرقم  َُّْ/ِأضػػػػػاحي رسػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ) ك ابػػػػػن ماجػػػػػو ُب سػػػػػننو، كتػػػػػاب األضػػػػػاحي، ابب

( ٝبػػػيعهم مػػػن حػػػديث جػػػابر بػػػن عبػػػدهللا هنع هللا يضر قػػػاؿ: ذبػػػح ُُْٖٗبػػػرقم  ِْٖ/ٗكالبيهقػػػي ُب الكػػػربل )
النيب ملسو هيلع هللا ىلص يـو الذبح كبشْب أقرنْب أملحْب موجلين، فلما كجههما قاؿ: "إين كجهػت كجهػي للػذم فطػر 

ات كاألرض علػػى ملػة إبػػراىيم حنيفػا، كمػػا أًن مػن ا٤بشػػركْب، إف صػبلٌب كنسػػكي ك٧بيػام ك٩بػػاٌب هلل السػمو 
رب العا٤بْب ال شريك لو، كبذلك أمرت كأًن من ا٤بسلمْب، اللهػم منػك كلػك، كعػن دمحم كأمتػو ابسػم هللا، 

 كهللا أكرب".
 ا٢بػػديث: "كجههمػػا إذل القبلػػة قػػاؿ البيهقػػي: "كركاه إبػػراىيم بػػن طهمػػاف عػػن دمحم بػػن إسػػحاؽ، كقػػاؿ ُب 

 حْب ذبح".
كا٢بػػديث هبػػذا اإلسػػناد ضػػعيف، فيػػو دمحم بػػن إسػػحاؽ كىػػو مػػدلس كقػػد عػػنعن. انظػػر: تقريػػب التهػػذيب 

 (.ْٕٔ)ص: 
( مػػػن حػػػديث عائشػػػة يب، أف النػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص قػػػاؿ: ُٕٖٔبػػػرقم  ّٖٖ/ْكأخرجػػػو عبػػػد الػػػرزاؽ ُب مصػػػنفو )

ا أنفسػػػكم؛ فإنػػػو لػػػيس مػػػن مسػػػلم يوجػػػو ضػػػحيتو إذل القبلػػػة إال كػػػاف دمهػػػا، كفرثهػػػا، "ضػػػحوا، كطيبػػػوا هبػػػ
 كصوفها حسنات ٧بضرات ُب ميزانو يـو القيامة".

 (: "ضعيف".ُٖٕ/ٖقاؿ األلباين ُب إركاء الغليل )
 (.َُٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )َْٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ِْٗ/ُانظر: ركض الطالب ) (ٔ)
 ُب ؽ "تناسب". (ُ)
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 :لتسمية خصوص ىذا اللفظ بل لو قاؿليس ا٤براد اب :(0)لكنو قاؿ ُب شرح اؼبنهاجا٤بقاـ 
 أف ما زاده من ذكر هللا خّب. (1)ٍب نقل عن النصا الرٞبن الرحيم كاف حسنن 
 .(2)[ها كرهركفإف ت]الصبلة كالسبلـ على رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ويسن أف يضم إليها

فبل  ،ابلتسمية إفراده سبحانو :أم (حده)و  (3)ا ٤با يوٮبو كبلـ ا٢باكمخبلفن  (ووجوابً )
كال ابسم هللا ك٧بمدو  (4)[دمحم كال ابسم هللا كاسم]ابسم دمحم  :ٯبوز أف يقوؿ الذابح كالصائد
(8)وما ُب اؼبنهاج، (7)التربؾ ابسم دمحم كره (5)تقيدرسوؿ هللا اب١بر للتشريك فإف 

٩با يقضي  
 .يكعدـ ا٢بل ٧بموؿ على حالة اإلطبلؽ، أك رفع دل ٰبـر لعدـ إيهاـ التشر 

ظاىر ُب النحوم، أما غّبه فبل يتجو فيو ذلك،  (00)كىو: (01)كاألذرعي (9)قاؿ الزركشي
 ا.من ذلك مطلقن  (01)[منعو]بل الوجو 
 صلى هللا  (03)أك موسى أك عيسى لغّب هللا تعاذل كمحمدو  ذبيحو مسلم أو غَته (02)لحيوال 

                                                 

 (.ّٖٕ/ِالديباج ) (ُ)
 (.ِِٔ/ِاألـ ) (ِ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ّ)
 (.ِٔٔا٢باكم الصغّب )ص:  (ْ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ٓ)
 ُب ؽ "قصد". (ٔ)
 (.َُٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُْٕ/ٗ(، النجم الوىاج )َْٖ/ٖانظر: اجملموع ) (ٕ)
 (.ُّٖمنهاج الطالبْب )ص:  (ٖ)
 (.ِّٔ/ٓ(، حاشية ا١بمل )َُٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )َْٓ/ُأسُب ا٤بطالب )انظر:  (ٗ)
 (.ِّٔ/ٓانظر: حاشية ا١بمل ) (َُ)
 ُب ؽ "كىذا". (ُُ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ُِ)
 ُب ؽ "ٙبل". (ُّ)
 ُب ؽ تقدد "عيسى" على "موسى". (ُْ)
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للجن بل إف ذبح  (1)كألقائو  إليو عند (0)عليهم كسلم أك الكعبة أك السلطاف أك غّبه تقرابن 
 .(2)ا كعبادة كفرلذلك تعظيمن 
رسل هللا أك قصد  (4)لكوهنا بيت هللا أك كوهنم (3)تعظيمنا ، إف ذبح للرسل أك للكعبةنعم

 أك للجن بقصد التقرب إذل هللا تعاذل السلطاف أك لّبضي غضباًنن  (5)٫بواالستبشار بقدـك 
 .(9)ُب ا١بميع (8)[تعاذل]صد التقرب لغّب هللا النتفاء ق (7)[ٰبـر]ليكفيو شرىم دل 

                                                 

(ُ) ."  ُب ؽ "متقرابن
 ُب ؽ "ك" بدؿ "أك". (ِ)
 (.َْٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )َِٓ/ّ(، ركضة الطالبْب )ْٖ/ُِ)انظر: العزيز  (ّ)
 "تعظيمنا" ساقط من ؽ. (ْ)
 ُب ؽ "لكوهنم". (ٓ)
 "٫بو" ساقط من ؽ. (ٔ)
 ُب األصل "ٰبر"، كا٤بثبت من ؽ، كىو الصواب.  (ٕ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ.  (ٖ)
 (.ِْٕ/ٗلوىاج )(، النجم إَُ/ٔ(، مغِب احملتاج )َْٗ/ٖانظر: اجملموع ) (ٗ)
كالصػػواب ُب ا٤بسػػللة أف ىػػذا النػػوع مػػن الػػذبح حػػراـ،  ٤بػػا أخرجػػو مسػػلم ُب صػػحيحو، كتػػاب األضػػاحي،  

( مػػن حػػديث أيب الطفيػػل عػػامر ُٖٕٗبػػرقم  ُٕٔٓ/ّابب ٙبػػرد الػػذبح لغػػّب هللا تعػػاذل كلعػػن فاعلػػو، )
مػّب ا٤بػؤمنْب؟ قػاؿ: قػاؿ: لعػن بن كاثلة كفيػو: غػّب أنػو قػد حػدثِب بكلمػات أربػع، قػاؿ: فقػاؿ: مػا ىػن اي أ

 هللا من لعن كالده، كلعن هللا من ذبح لغّب هللا .. ا٢بديث.
ُب شػرح قولػو ملسو هيلع هللا ىلص: "مػػن ذبػح لغػّب هللا": ا٤بػراد بػو أف يػػذبح ابسػم غػّب اسػم هللا تعػاذل، كمػػن  قػاؿ النػووي

أك للكعبػة ك٫بػو ذلػك، ككػل ىػذا يذبح للصنم أك للصليب أك ٤بوسى أك لعيسى صلى هللا عليهمػا كسػلم، 
 حراـ... فإف قصد مع ذلك تعظيم ا٤بذبوح لو غّب هللا كالعبادة لو، كاف ذلك كفرنا".

فبْب النوكم رٞبو هللا أف الػذبح لغػّب هللا حػراـ سػواء كػاف ذلػك تقػراب هلل كعبػادة كتعظيمػا، أك دل يقصػد بػو 
 التقرب. 

إف الػػذبح للجػػن كفػػر، كالذبيحػػة حػػراـ كلػػو ٠بػػى هللا عليهػػا : "رٞبػػو هللا كقػػاؿ الشػػيخ دمحم بػػن عبػػد الوىػػاب
 إذا ذٕبها للجن".

= 
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أك ٫بر  (ذبح)عند  :أم (لدى)ملسو هيلع هللا ىلص  (1)النيبالتسمية مع الصبلة كالسبلـ على  (0)كبطلب
لدل  (أو)عليو  (4)٤بقدكرا (3)إذل غّب لسهم أك جارح (2))إصابة(لدل  (أو)للمقدكر عليو 

ىئ  ىئ  ژلقولو تعاذل:   (7)ف يسمي عند اإلرساؿ كاإلصابةلو بواحد منهما كاألكذل أ (5))إرساؿ(

(01)ژہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ژ  (9)ك ،(8)ژی  ی  ی  ی  
 . 

ٿ    ٿ  ژ : (01)قولوبألنو تعاذل أابح ا٤بذكى بدكهنا  ؛ا دل ٘بب التسمية٭بكإ ،(00)كلبلتباع

عن  (05)لبخارما (04)ك٤با ُب ،(03)ژڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ژ  ، كآلية(02)ژٿ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

(، ُٓٓ(، تيسػػّب العزيػػز ا٢بميػػد )ص: ْٔانظػر: الرسػػائل الشخصػػية للشػيخ دمحم بػػن عبػػد الوىػاب )ص:    
 (.ُُْ/ُّشرح النوكم على مسلم )

 ُب ؽ "كتطلب".  (ُ)
 ُب ؽ "رسوؿ هللا".  (ِ)
 ُب ؽ "إرساؿ".  (ّ)
 غّب" ساقط من ؽ.  "إذل (ْ)
 ُب ؽ "للمقدكر". (ٓ)
 ُب ؽ "إصابة".  (ٔ)
 (.  ُُٖ/ٕ(، الوسيط )ُُٖ(، اإلقناع للماكردم )ص: ّٖٗ/ٖانظر: ٨بتصر ا٤بزين ) (ٕ)
 (.ُُٖسورة األنعاـ، اآلية: ) (ٖ)
 "ك" ساقط من ؽ.  (ٗ)
 (.ْسورة ا٤بائدة، اآلية: ) (َُ)
هللا ٍب كػػل، كمػػا صػػدت بكلبػػك ا٤بعلػػم فػػاذكر اسػػم  كمػػا ُب حػػديث: "فمػػا صػػدت بقوسػػك فػػاذكر اسػػم  (ُُ)

 .(ُِٖ)ص: هللا ٍب كل"، كسيلٌب ٚبرٯبو 
 ُب ؽ "لقولو تعاذل".  (ُِ)
 (.ّسورة ا٤بائدة، اآلية: ) (ُّ)
 (.ُْٓسورة األنعاـ، اآلية: ) (ُْ)
 ُب ؽ "ك٣برب" بدؿ "ك٤با ُب".  (ُٓ)
بػػػػػرقم  ُُٗ/٠ٗبػػػػاء هللا تعػػػػػاذل كاالسػػػػتعادة هبػػػػػا )أخرجػػػػو البخػػػػػارم ُب صػػػػحيحو، كتػػػػػاب التوحيػػػػد، ابب السػػػػػؤاؿ أب (ُٔ)

ّٕٖٗ.) 
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قالوا: اي رسوؿ هللا إف ىاىنا أقواما حديث عهدىم بشرؾ أيتوننا بلحماف ال  يب: عائشة
كلو كانت كاجبة ٤با  "،أنتم اسم هللا وكلوااذكروا "قاؿ:  ندرم يذكركف اسم هللا عليها أـ ال

 جاز األكل مع الشك.
 (2)كما قالو الفخر الرازي (1)تقتضيو الببلغةفالذم  (0)ژڈ  ڈژ  ژ : وأما قولو تعاىل

لثانية ا٠بية إنشائية كا ةا للتباين التاـ بْب ا١بملتْب إذ األكذل فعلينو ليس معطوفن إ :(3)وغَته
ا خربية كليس جواابن ٤بكاف الواك فتعْب أف تكوف حالية فيتقيد النهي ٕباؿ كوف الذبح فسقن 

 .(4)كالفسق ُب الذبيحة مفسر ُب القرآف ٗبا أىل لغّب هللا بو
على أف ارتكاب ما ىو ُب ٧بل االجتهاد كمنو أكل مَبكؾ التسمية من ذبيحة  واتفاقهم

ىنا ما تقرر ال ما يتبادر منو كال منافاة بْب ا٢بالية  (5)بفسقا٤براد  ا٤بسلم ليس بفسق فتعْب أف
قصد اإلعبلـ  (7)/إ٭با ٰبسن فيما /ب[ََُ]ؿ/ كالتلكيد إبف كالبلـ كإف كاف التلكيد
ا كا٢باؿ الواقع بْب األمر كالنهي مبناه على أك تقديرن  (8)ابتحققو ألبتة، كالرد على منكره ٙبقيقن 

                                                 

 (.ُُِسورة األنعاـ، اآلية: ) (ُ)
 ُب ؽ "يقتضيو إببلغو".  (ِ)
 (.ُُّ/ُّمفاتيح الغيب ) (ّ)

: دمحم بػػن عمػػر بػػن ا٢بسػػن بػػن ا٢بسػػْب القرشػػي التيمػػي البكػػرم اإلمػػاـ فخػػر الػػدين والفخػػر الػػرازي ىػػو
ىػػػ، كػػاف لػػو ٦بلػػس كبػػّب للػػوعظ، َٔٔىػػػ، تػػوُب سػػنة ْْٓسػػنة  أحػػد األئمػػة ُب علػػـو الشػػريعة، كلػػد، الػػرازم

 ككاف ٰبضره الناس على اختبلؼ أصنافهم، من تصانيفو: مناقب الشافعي، كشرح األ٠باء ا٢بسُب.
(، طبقػػات الشػػػافعية البػػػن ٖٕٕ(، طبقػػػات الشػػػافعيْب )ص: ُٖ/ٖ) انظػػر: طبقػػػات الشػػػافعية للسػػبكي

 (.ٓٔ/ِشهبو )
 (.َُٖ/ِ(، تفسّب البيضاكم )ٕٓ/ِانظر: تفسّب الز٨بشرم ) (ْ)
(، مغػػػػػػػِب احملتػػػػػػػاج َْٓ/ُ(، أسػػػػػػػُب ا٤بطالػػػػػػػب )ُِٖانظػػػػػػػر: شػػػػػػػرح ا٢بػػػػػػػاكم الصػػػػػػػغّب للقونػػػػػػػوم )ص:  (ٓ)

(ٔ/َُٔ.) 
 ُب ؽ "ابلفسق".  (ٔ)
 /ب(ِٗهناية )ؿ/ (ٕ)
 ُب ؽ "كٙبقيقا". (ٖ)
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ا؛ ألف الفسق ُب اآلية ٤با كاف ا٤براد بو اإلىبلؿ لغّب كلوا منو إف كاف فسقن التقدير أم: كال أت
هللا حسن التلكيد أم: ال أتكلوا منو إذا كاف ىذا النوع من الفسق ا٤بتحقق ا٢بكم كإف 

فما صدت بقوسك " (2)كاألمر ُب خرب ،(1)أف النهي ُب اآلية للتنزيو (0)علىك أنكره ا٤بشركوف 
ا بْب للندب ٝبعن  "،كل كما صدت بكلبك ا٤بعلم فاذكر اسم هللا ٍب كل  فاذكر اسم هللا ٍب]

يعلم رد  (3)[ىذين كبْب الدالئل ا٤بقتضية لعدـ التحرد كبقولو: فما صدت بقوسك إذل آخره
 .قياسكالسهم ابل  :(4)قوؿ اإلسعاد

 .(5)لتلكد أمرىا ويكره تعمد ترؾ التسمية
 : ككذا تعمد ترؾ الصبلة.(7)قاؿ اؼبصنف

 وجهت"فقاؿ حْب كجههما:  (9)أنو ملسو هيلع هللا ىلص ضحى يـو عيد بكبشْب (8)وروى ابن ماجو
فبل يبعد  "،وأان من اؼبسلمُت"إذل قولو:  "(00)حنيفا للذي فطر السماوات واألرض (01)وجهي

 ندب ذلك لنا.

                                                 

 "ُب ؽ "على" بدكف حرؼ الواك.  (ُ)
 (.ِّٔ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُُٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ُٔٓ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ِ)
 (.ْٖٕٓبرقم  ٖٔ/ٕأخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب الذابئح كالصيد، ابب صيد القوس ) (ّ)
 غّب موجود ُب األصل، كا٤بثبت من ؽ.  (ْ)
 (.ْْٕاد )ص: اإلسع (ٓ)
 (.ُُٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ٖٔ/ٗ(، اجملموع )ّٔ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ِْٗ/ُانظر: ركض الطالب ) (ٕ)
 (.ُُِّبرقم  َُّْ/ِسنن ابن ماجو، كتاب األضاحي، ابب أضاحي رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ) (ٖ)

 ( "ضعيف". َّٓ/ْقاؿ األلباين ُب إركاء الغليل )
 الكبش فحل الضلف ُب أم سن كاف، كقيل: ىو كبش إذا أثُب، كقيل: إذا أربع. : كبشُت (ٗ)

 (.ّْٓ/ُٕ(، اتج العركس )ِّٖ/ٔ، لساف العرب )(ُٗٔ/ٔاحملكم كاحمليط األعظم )انظر: 
 "كجهي" ساقط من ؽ.  (َُ)
 "حنيفنا" ساقط من ؽ.  (ُُ)
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ا ا كال ُب ا٢بـر كما علم ٩با مر ُب ا٢بج كال مرتدن ن ٧برمن اإلنساف حيث دل يك (وملك)
أف القياس أنو ألىل  (3)عن اإلماـ (2)لكن نقال (1)عن اؼبتويل (0)كما نقالهإف مات على الردة 

، كإف أمرٮبا (5)كال فرؽ بْب الصيب كاجملنوف كغّبٮبا إذا كجد منهما أحد األسباب اآلتية ،(4)فيءال
سبب  (01)دنوع ٛبييز ككجو  (9)إف كاف لو كىو ظاىر (8)ا ذكره ُب الكفايةكم (7)[بذلك]غّبٮبا 

ا صيدً ) ،(01)كالوكالة (00)العبد من العبد أك الوكيل ٗبلك السيد كا٤بوكل كما علم من كبلمو ُب ابيب
 (04)ا ٤با توٮبو ظاىرك٫بوه خبلفن  (03)فسادبذلك الصيد ككذا ٲبلك بيضو كإف دل يفرخ  ((02)تفرخ
(05)عبارتو

 مل البيض كالتفرخ على ما مر شلنو ذلك.ش أف ٰبمل الصيد على ما يالإ 

                                                 

 (.ٕٗ/َُ(، ركضة الطالبْب )ُِّ/ُُانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ٓٗ/ٗ(، النجم الوىاج )ْٖٓ(، اإلسعاد )ص: ُِٔ/ْالتدريب )انظر:  (ِ)
 (.ٕٗ/َُ(، ركضة الطالبْب )ُِّ/ُُانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ُٕٔ/ُٕانظر: هناية ا٤بطلب ) (ْ)
 : ذكك ا٥بجرة الذابوف عن البيضة، كا٤بانعوف عن ا٢برد، كاجملاىدكف للعدك.ىم وأىل الفيء (ٓ)
 (.  ّّْ/ٕ(، العزيز )َِّحكاـ السلطانية )ص: انظر: األ 
 (.  َِِانظر: )ص:  (ٔ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ.  (ٕ)
 (.ُٕٗ/ٖكفاية النبيو ) (ٖ)
 ُب ؽ "٥بما".  (ٗ)
 ُب ؽ "ككجوب".  (َُ)
 (.َُٓانظر: اإلرشاد )ص:  (ُُ)
 (.ُٖٔانظر: ا٤بصدر السابق )ص:  (ُِ)
 ها.: انفلقت عن الفرخ فخرج منتفرخ (ُّ)

 (.ّْ/ّ(، لساف العرب )ِْٓ/ّ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث )ُِٓ/ٕانظر: هتذيب اللغة )
 ُب ؽ "يتفرخ لفساد".  (ُْ)
 ُب ؽ تقدد كلمة "عبارتو" على كلمة "ظاىر".  (ُٓ)
 (.ِٕٓانظر: اإلرشاد )ص:  (ُٔ)
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ليفيد أف ا٤بملوؾ الفرخ دكف ا٤بفرخ فبل  "تفرخ"فرخ إذل قولو  (0)عن قوؿ أصلو وعدؿ
  (4)بل سبب ٩با أيٌب ،(3)وصرح بو ُب اعبواىر، (2)كما اقتضاه كالـ الروضةهبذا السبب  (1)ٲبلك

بقضية ظاىر  (7)لكن أخذ القونوي ذلكقاه األرض بقصد ٗبا س (5)كتوحلوكوضع يد عليو 
ا بذلك، كإ٭با ٲبلك الفرخ كحده أك مع ا٤بفرخ إف تفرخ يضن أفرخ من ملك ا٤ب (8)عبارة اغباوي

 كما (00)بل كمغصوب (01)كمستلجر كمعار  (9)نويا يستحق منفعتو كإف دل ٲبلك عٗب :أم (دبلكو)

                                                 

 دل أجده ُب مطبوعة األصل.( ُ)
 ُب ؽ "ٲبلكو".  (ِ)
 (.ِٓٓ/ّركضة الطالبْب ) (ّ)
 (.ِْٓ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُٕٓ/ٓ(، حاشية العبادم على الغرر البهية )ُْٖانظر: اإلسعاد )ص:  (ْ)
 (.ُِِانظر: )ص:  (ٓ)
 ُب ؽ "كيؤخذ".  (ٔ)
 (.ُّّشرح ا٢باكم الصغّب للقونوم )ص:  (ٕ)
، كلػػػد سػػػنة : علػػػي بػػػن إ٠باعيػػػل بػػػن يوسػػػف قاضػػػي القضػػػاة الشػػػيخ عػػػبلء الػػػدين القونػػػوموالقونػػػوي ىػػػو 

ىػ، كاف ساكنا كقورا حليما مليح الشيبة كالوجو اتـ الشػكل حسػن التعلػيم ذكيػا ِٕٗىػ، توُب سنة ٖٔٔ
 .قوم اللغة كالعربية كثّب التبلكة كا٣بّب، من تصانيفو: شرح ا٢باكم كاختصر منهاج ا٢بليمي

(، طبقػات الشػافعية ُِّ/َُ(، طبقات الشػافعية الكػربل للسػبكي )ُْٖ/َِابلوفيات )انظر: الواُب  
 (.ُِٕ/ِالبن قاضي شهبة )

 (.ِٔٔا٢باكم الصغّب )ص:  (ٖ)
 ُب ؽ "عنو".  (ٗ)
 : ملخوذ من عار إذا ذىب كجاء.لغة اؼبعار (َُ)

 . : إابحة االنتفاع ٗبا ٰبل االنتفاع بو مع بقاء عينواصطالحا
(، مغػػػِب احملتػػػػاج ِّْ/ِ(، أسػػػُب ا٤بطالػػػب )ّْٕ/ِ(، ا٤بصػػػباح ا٤بنػػػّب )ُٗٔ/ْانظػػػر: لسػػػاف العػػػرب )

(ّ/ُّّ.) 
 : أخذ الشيء ظلما كقهران. الغصب لغة (ُُ)

= 
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 ،(2)كفيو نظر يعلم ٩با أيٌب ،د القصد لعدـ جواز االنتفاعبفسا (1)وانزعو الشارح، (0)حبثو البلقيٍت
؛ ألف يتفرخ بو (بقصده) (5)ابسن تمل خذلك التفري (4)وٗبلكو حاؿ كون (3)كإ٭با ٲبلك الذم يفرخ

كما ٲبلكو   (8)الطّب فعشش فيها كابض كفرخ فيملك بيضو كفرخو (7)شيعشتا لالصيد كلف بُب دارن 
 ا كلو مغصوبة سقيا يعتاد االصطياد بو.لو سقى أرضن ، كمثلو ما (9)بناء على ما مر

٧بموؿ على سقا ال يعتد  (01)ُب إحياء ا٤بوات (00)عن اإلماـ (01)وما ُب أصل الروضة]
أك حفر فيها حفرة بقصد االصطياد ٖببلؼ ما لو سقاىا أك حفر فيها ال  ،(02)[االصطياد بو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 : االستيبلء على حق الغّب عدكاًن.اصطالحا 
(، مغػِب َّٕ/ّيػب ا٢بػديث )(، النهايػة ُب غر ْْٖ/ِ(، ا٤بصػباح ا٤بنػّب )ْٖٔ/ُانظر: لساف العرب )

 (.ّّْ/ّاحملتاج )
 (.ُِٔ/ْالتدريب ) (ُ)
 /أ(.ُُٔشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ِ)
 (.ِِّانظر: )ص:  (ّ)
 ُب ؽ "يتفرخ".  (ْ)
 ُب ؽ "كوف".  (ٓ)
 ُب ؽ "متلبسنا".  (ٔ)
 ُب ؽ "ليعشش". (ٕ)

طاـ العيداف، فإف كاف ُب جبل أك عمػاره فهػو : عش الطائر ما ٯبمعو على الشجر من حىو والتعشي 
 ككر كككن كإف كاف ُب األرض فهو أفحوص. 

 (.ُِْ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُّٔ/ٔ، لساف العرب )(َُُِ/ّالصحاح )انظر: 
 (.ُِٗ/ْ(، التجريد لنفع العبيد )ُِٔ/ٖ(، هناية احملتاج )ٗٓٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٖ)
 (.ُِٗانظر: )ص:  (ٗ)
 (.ِْٔ/ٔظر: العزيز )ان (َُ)
 (.َِّ/ٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ُُ)
 .: بفتح ا٤بيم كالواك األرض الٍب دل تعمر قط كيطلق ا٤بيت كا٤بيتة على األرض الٍب دل ٛبطر كدل يصبها ماءاؼبوات (ُِ)
 (.ْٓٗ/ّ(، مغِب احملتاج )ّٖٓ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُِّانظر: ٙبرير ألفاظ التنبيو )ص:  
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ.  (ُّ)
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شش ُب أرضو الذم دل يعدىا أك ع ،أك كقع ُب ا٢بفرة صيد ،لبلصطياد فتوحل ُب األرض
القدرة عليو فإنو ال ٲبلكو كال ٲبلك بيضو كفرخو؛ ألف  (0)حصلتك كإف ابض كفرخ  ،لذلك

لكنو يصّب أحق بو من غّبه  (2)كالقصد مرعى ُب التملك (1)مثل ذلك ال يقصد بو االصطياد
كأحياه  موااتن  (3)جرٰبفيمتنع على غّبه دخوؿ ملكو كأخذه فإف فعل ملكو كنظّبه فيمن 

كما ُب نسخة كاألكؿ أحسن   (4)ا٤بصدرفا على تفرخ بلفظ الفعل عطفن  (أو حبسو) ،غّبه
ف كقع ُب شبكة نصبها ل١باءه إليو كأ (7)فأبمنو  (5)نفلتي ال (قيدبض)فيملكو ٕببسو 
كإف كاف كقوعو  (9)عادة لئبل يناُب ما أيٌب :على ا٣ببلص منها أم (8)قدريلبلصطياد كدل 

من الشبكة بقطعو ٥با عاد إذل اإلابحة كإال فهو ابؽ على ملكو   تفلتٍب إف  ،(01)وبطرد طارد ل
ٲبتنع معها فهو ٤بن أخذه كإف  (01)كأكلو ذىب هبا فإف كاف يعدك  (00)كما صححو ُب اجملموع

إذل مكاف  ملجئوف لكك ،فهو لصاحبها/أ[ َُُ]ؿ/ (02)[أخذه]بطل امتناعو بثقلها ٕبيث تيسر 
 .(04)؛ ألنو يصّب ُب قبضتو(03)[لو]ا ابب بيت كإف كاف غاصبن  ضيق كلف أغلق عليو

                                                 

 ُب ؽ "حصلت" بدكف حرؼ الواك.  (ُ)
 (.ْْٕ/ُ(، ركض الطالب )ْٖٗ/ٗ(، النجم الوىاج )ُُّ/ٗانظر: اجملموع ) (ِ)
 ُب ؽ "التمليك".  (ّ)
 ُب ؽ "حجر".  (ْ)
 ُب ؽ "كا٤بصدر".  (ٓ)
 ُب ؽ "ال تنفلت".  (ٔ)
 ُب ؽ "فإف".  (ٕ)
   ُب ؽ "تقدر". (ٖ)
 سيذكره بعد بضعة أسطر. (ٗ)
 (.ُٖٗ/ٖ(، كفاية النبيو )ِْٓ/ّ(، ركضة الطالبْب )َْ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (َُ)
 (.ُِٗ/ٗاجملموع ) (ُُ)
 ُب ؽ "ك".  (ُِ)
 ط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. قسا (ُّ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ.  (ُْ)
 (.ُُٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ْٖٖ/ٗ(، النجم الوىاج )َُّ/ٗانظر: اجملموع ) (ُٓ)
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 (0)كما ُب االستقصاء، إف كاف ال يقدر على أخذه منو إال بتعب دل ٲبلكو بذلك نعم
 ، كدل ٲبكنو أخذه إال بتعبكأغلق عليو ابابن  (1)برجوأنو الذم يقتضيو ا٤بذىب كما لو أدخلو 

أخذه  (4)سرأبف ع (وسع) (3)ا٤بنفعة كما مر (2)أـلو سواء أملك العْب  (دبلك)حبسو  (و)
من أف ذلك ال  (5)٤با مر (ربجر)لبلصطياد كل منهما  (بال قصد)تفرخو ٗبلكو  (و)منو 

 .(7)يقصد بو االصطياد فيحـر على غّبه دخوؿ ملكو ألخذه فإف أخذه ملكو
 (8)١باء فإنو ال ٙبجر ٖببلؼ اإلما لو كاف الواسع مغصوابن  "دبلك وسع" :وخرج بقولو

 ،كالتحجر ُب ا٤بستعار ابلنسبة لغّب ا٤بعّب ،(01)/(9)إذل مضيق مغصوب فإنو ٲبلك بو كما مرٌ 
عليها أك  (01)غّبه اكال يدن  صغّبة أبف سهل أخذىا منها، (00)ركة١باء ٠بكة إذل دخوؿ بً أكلو 

(03)فسدبنفسها  (02)دخلت إليو
منافذىا ملكها أك كبّبة فبل لكنو أحق هبا من غّبه   

                                                 

 (.ٖٓٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ُ)
 ُب ؽ "برجيو".  (ِ)
 ُب ؽ "ٍب".  (ّ)
 (.  َِِانظر: )ص:  (ْ)
 ُب ؽ "عز".  (ٓ)
 (.  ِِِانظر: )ص:  (ٔ)
 (.ُِٔ/ٖ(، هناية احملتاج )ٖٓٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ّْٖانظر: اإلسعاد )ص:  (ٕ)
 : االضطرار كاإلكراه. اإلعباء (ٖ)

 .(ُِْ/ُ، اتج العركس )(ْٓ(، التوقيف على مهمات التعاريف )ص: ّْ/ُانظر: لساف العرب )
 (.  ِِِانظر: )ص:  (ٗ)
 /أ(ّٗهناية )ؿ/ (َُ)
 .: حوض ٰبفر ُب األرض ال ٯبعل لو أعضاد فوؽ صعيد األرض، ٠بيت بذلك إلقامة ا٤باء فيهاربكةال (ُُ)

 (.ّٗٗ/َُ(، لساف العرب )ِٔ/ٕم كاحمليط األعظم )(، احملكُْٕٓ/ْانظر: الصحاح )
 ُب ؽ "يد لغّبه".  (ُِ)
 ُب ؽ "إليها".  (ُّ)
 "فسد" ساقط من ؽ.  (ُْ)
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قوتو الٍب ٲبتنع  :بفتح النوف كسكوهنا أم (منعتو)الصائد من الصيد  (أو أزاؿ) ،(0)٤بتحجركا
؛ ألف ما قبلو  (2)ا للشارحخالفً كليس ىذا من عطف العاـ على ا٣باص  ،(1)هبا عن الظفر بو

ك منعتو كلف يرميو فيبطل عدكه أ (4)توكإزال ،كما يعلم بتلملو  ال إزالة منعة كقد( 3)فيوقد يكوف 
هبما؛ ألنو بعد ذلك مستولينا  أك طّبانو أك ٮبا إف كاف ٩با ٲبتنع] (5)٢باقواشدتو ٕبيث يسهل 

أك جرحو  ؛ ألنو لبلسَباحة ا٤بعينة لو على االمتناع(8)[(7)عليو ٖببلؼ ما لو طرده فوقف إعياء
ئذ ن؛ ألف سبب كقوفو حي(9)ا ألجل عدـ ا٤باء ال ألجل عجزه عن الوصوؿ إليوفوقف عطشن 

 (00)لوا لو عليو يد ك ككلف يرسل جارحن  لؤلكلْب حٌب أيخذه، (01)وقوفوب لكوا١براحة فبل ٲب
ٲبلكو؛ ألنو دل يقبضو كال أزاؿ دل صاحبو  (01)أدركو أف  فيمسكو فإف انفلت منو كلو بعدتعداين 

 .(02)امتناعو كمٌب أخذه بيده ملكو كإف دل يقصد ٛبلكو كلف قصد النظر إليو كسائر ا٤بباحات
 ، كليس ىذا عليو (0)يرجع إذل إبطاؿ امتناعو أك حصوؿ االستبلء صل ما ذكروحا

                                                 

 (.ِٔٓ/ّ(، ركضة الطالبْب )َُِ/ٕ(، الوسيط )ُّٓ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ُ)
 (.ْْٖ(، اإلسعاد )ص: ٖٖٖ/ِ(، ا٤بعجم الوسيط )َٖٓ/ِانظر: ا٤بصباح ا٤بنّب ) (ِ)
 /ب(.ُُٔشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ّ)
 "فيو" ساقط من ؽ.  (ْ)
 ُب ؽ "ازالة".  (ٓ)
 ُب ؽ "٢باقو".  (ٔ)
 : العجز كالتعب كعدـ اإلطاقة. عياءاإل (ٕ)

 (.ٕٗ/ُ(، اتج العركس )ّّٓ(، ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص: ّْٖ/ُانظر: مقاييس اللغة )
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ.  (ٖ)
 (.ُٗٗ/ٖ(، كفاية النبيو )ُِٗ/ٗ(، اجملموع )ُْ/ُٓظر: ا٢باكم الكبّب )ان (ٗ)
 ُب ؽ "لوقوفو".  (َُ)
 "لو" ساقط من ؽ. (ُُ)
 ُب ؽ "إدراكو" بدؿ "أف أدركو".  (ُِ)
 (.ِّٓ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُّّ(، شرح ا٢باكم الصغّب للقونوم )ص: ْٔٓ/ْانظر: البياف ) (ُّ)
 ُب ؽ "االستعبلء".  (ُ)
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ألف حبسو اب٤بضيق السابق فيو استيبلء  ،(1)كما علم ٩با مر  (0)ا لشارح خبلفن عطفنا تفسّباين  
عنو إذ ال  (وأعرض)أعتقو  :أم (وإف حرره) ،إلزالة امتناع فحيث كجد كاحد منهما ملكو

التو كالتقرب إذل إز ٤با فيو من التشبو بفعل ا١باىلية كإف قصد بذلك  يزكؿ ملكو بذلك ٢برمتو
أبك؛ ألنو يفيد  (5)أكذل من عطف أصلو (4)كعطفو ابلواك ،(3)دابتو (2)سىيَّبى  هللا تعاذل كما لو
 حكم اجتماعهما.

ما صاده منهما  (8)بسٕبمن عدـ ا١بواز ما لو خيف على كلده  (7)واستثٌت الزركشي
الٍب أطلقها النيب صلى  (0)صيانة لركحو ٤با صح من حديث الغزالة (9)إلرساؿ[]اقاؿ: فيجب 

                                                 

 ؽ "للشارح". ُب  (ُ)
 /ب(.ُُٔكانظر للمسللة: شرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/

 (.ِِْانظر: )ص:  (ِ)
 ُب ؽ، مكاف "سيب" فراغ ٗبقدار كلمة.  (ّ)

: من سيب الشيء: تركو، ككانوا ُب ا١باىليػة إذا نػذر قػاؿ: ًنقػٍب سػائبو تسػرح كال ٛبنػع مػن مرعػى وسيب
يػػل: ىػي أـ البحػػّبة؛ كانػت الناقػػو إذا كلػدت عشػػرة أبطػن، كلهػػن إًنث، كال مػاء، كقيػل: ال ينتفػػع هبػا، كق

 سيبت فلم تركب. 
 (.ُّْ/ِ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث )ِِّ/ِ(، مشارؽ األنوار )ْٖٕ/ُانظر: لساف العرب )

(، الغػػػػػػػرر البهيػػػػػػػة ُّٓ(، شػػػػػػػرح ا٢بػػػػػػػاكم الصػػػػػػػغّب للقونػػػػػػػوم )ص: ِٔٓ/ّانظػػػػػػػر: ركضػػػػػػػة الطػػػػػػػالبْب ) (ْ)
(ٓ/ُٖٓ.) 

 (.ِٕٓظر: اإلرشاد )ص: ان (ٓ)
 (.ِٕٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٔ)
 (.ُِٕ/ٖ(، هناية احملتاج )ُُٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )ٗٓٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)
 ُب ؽ "فحبس".  (ٖ)
 ُب األصل "لئلرساؿ"، كا٤بثبت من ؽ، كىو األنسب. (ٗ)
(، كأبػػػػو نعػػػػيم ُب الػػػػدالئل ُٖٕٔ/ٓعظمػػػػة )(، كاألصػػػػبهاين ُب الُّّ/ِّأخرجػػػػو الطػػػػرباين ُب الكبػػػػّب ) (ُ)

(، كفيػػػػو: أف رسػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كػػػػاف ُب الصػػػػحراء فػػػػإذا منػػػػاد ّٓ/ٔ(، كالبيهقػػػػي ُب الػػػػدالئل )ّٕٔ)ص: 
ا، ٍب التفػػت فػػإذا ظبيػػة موثقػػة، فقالػػت: ادف مػػِب اي رسػػوؿ هللا  يناديػػو اي رسػػوؿ هللا فالتفػػت، فلػػم يػػر أحػػدن

؟" قالت: إف رل خشفْب ُب ذلك ا١ببػل فحلػِب حػٌب أذىػب، فلرضػعهما، ٍب فدًن منها، فقاؿ: "حاجتك
= 
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النيب صلى  الٍب أمر (0)هللا عليو كسلم من أجل أكالدىا ٤با استجارت بو، كمن حديث ا٢بيمرة
يػٍهىا إليها ٤با أخذ  .(2)ت كجعلت تػىٍفًرشءفجا (1)اهللا عليو كسلم برد فػىٍرخى

: يزكؿ بذلك (3)وقيل  كإال جاز ذٕبو،إذا دل يكن ملكوالن  الوجوب ُب صيد الولد وؿبل
 .(4)وحكى عن النص]إف كاف مطلق التصرؼ 

: إٔبتو ٤بن أيخذه أك (1)[كعلى األكؿ لو قاؿ مطلق التصرؼ ،: إف قصد التقرب(0)وقيل
ـ غّبه منو كما ن أخذه أكلو ببل ضماف، ككذا إطعا٤بحل  (3)شيخنا (2)حبثوكما إٔبتو فقط 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

أرجػػػػع إليػػػػك، قػػػػاؿ: "كتفعلػػػػْب؟"، قالػػػػت: عػػػػذبِب هللا بعػػػػذاب العشػػػػار إف دل أفعػػػػل، فلطلقهػػػػا فػػػػذىبت، 
فلرضػػػعت خشػػػفيها، ٍب رجعػػػت، فلكثقهػػػا كانتبػػػو األعػػػرايب، فقػػػاؿ: لػػػك حاجػػػة اي رسػػػوؿ هللا، قػػػاؿ: "نعػػػم 

رجػػػت تعػػػدك، كىػػػي تقػػػوؿ: أشػػػهد أف ال إلػػػو إال هللا كأنػػػك رسػػػوؿ هللا". لفػػػظ تطلػػػق ىػػػذه"، فلطلقهػػػا فخ
 الطرباين.

 (، "إسناده ضعيف جدِّا".ِٓٓ/ُْقاؿ األلباين ُب سلسلة األحاديث الضعيفة: )
 .  ىي بضم ا٢باء كتشديد ا٤بيم كقد ٚبفف، طائر صغّب كالعصفور: اغبمرة (ُ)

 (.َُٓ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُِٓ/ْف العرب )(، لساّْٗ/ُانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث )
بػرقم  ٓٓ/ّكحديث ا٢بمرة أخرجو أبو داكد ُب سننو، كتاب ا١بهاد، ابب ُب كراىية حرؽ العدك ابلنػار )

(، ََُِبػػػػػػرقم  ّٖٕ/ٓ(، كالبػػػػػػزار ُب مسػػػػػػنده )ّّٖٓبػػػػػػرقم  ّٖٓ/ٔ(، كأٞبػػػػػػد ُب مسػػػػػػنده )ِٕٓٔ
 (.  ٕٗٗٓبرقم  ِٕٔ/ْكم ُب ا٤بستدرؾ )(، كا٢با َُّٕٓبرقم  ُٕٕ/َُكالطرباين ُب الكبّب )

قػػػاؿ ا٢بػػػاكم: "ىػػػذا حػػػديث صػػػحيح اإلسػػػناد كدل ٱبرجػػػاه"، كا٢بػػػديث صػػػححو أيضنػػػا األلبػػػاين ُب سلسػػػلو 
 (.ْٔ/ُاألحاديث الصحيحة: )

 ُب ؽ "أخذ". (ِ)
 ُب ؽ "تعرش". (ّ)
 (.ُِّٕ/ّ)(، دالئل ا٤بنهاج للحبلى ٗٓٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ُٕٓانظر: ا٤بطلب العارل )ص:  (ْ)
 (.ُٔ/ٗ(، ا٤بهمات )ُِِ/ٖ(، كفاية النبيو )ُْ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ُِِ/ٖ(، كفاية النبيو )ٔٔٓ/ْ(، البياف )ْٓ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ُ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ.  (ِ)
 ُب ؽ مكاف "ٕبثو" فراغ ٗبقدار كلمة. (ّ)
 (.ٗٓٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ْ)
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 (1)مسكال ينفذ تصرفو فيو بغّب ذلك، كمن كجد أثر ملك على صيد كو  ،اأيضن  (0)ٕبثو شيخنا
كاحتماؿ أف الفاعل بو ذلك  (4) بل ىو ضىالَّةه أك ليقىطىةه  (3)كقص جناح دل ٲبلكو (2)ابضى كخً 

ملكها إف دل يبع مثقوبة  (7)[غّب]ُب ٠بكة اصطادىا كىي  (5)أك دُّرَّة ا،٧بيًٍرـه بعيد جدِّ 
 .(8)ا ٥با فيهما ىذا ما ُب التهذيبكإال ملكها ا٤بشَبم تبعن  ،السمكة

ودبا حبثاه جـز صبع ، حملييهااألرض  (0)لكنزا أهنا لو مطلقن  (9)لكن الذي حبثو الشيخاف
 ع كادعاىا كإال فلقطة.يع حيث كاف بئفإف كانت مثقوبة فللبا (1)متقدموف

                                                 

 س ا٤بصدر السابق.نف (ُ)
 ُب ؽ "كوشم"، كىو تصحيف.  (ِ)

 : حديدة يكول هبا البعّب ليعرؼ هبا، كالسمة: العبلمة.والوسم
 (.َِٗ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ّٓٔ/ُِانظر: لساف العرب )

 : كل شيء غيّب لونو ٕبمرة أك صفرة أك غّبىا. اػبضاب (ّ)
 (.ّٕٓ/ُ(، لساف العرب )ْٓ/ٓ(، احملكم كاحمليط األعظم )ٓٓ/ٕللغة )انظر: هتذيب ا

 (.ِٕٓ/ّ(، ركضة الطالبْب )ْٕٓ/ْ(، البياف )ٔٓ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ْ)
 : ىو الشيء ا٤بلتقط.اللقطة (ٓ)
لػة ك٫بوىػا : مػا كجػد ُب موضػع غػّب ٩بلػوؾ مػن مػاؿ أك ٨بػتص ضػائع مػن مالكػو بسػقوط أك غفاصطالًحا 

 لغّب حريب ليس ٗبحرز كال ٩بتنع بقوتو كال يعرؼ الواجد مالكو.
 (.ٕٔٓ/ّ(، مغِب احملتاج )ِّٗ/ٕ(، لساف العرب )ِّٓانظر: ٙبرير ألفاظ التنبيو )ص: 

 : ىي اللؤلؤة العظيمة الكبّبة. درةال (ٔ)
 .(ُُٗ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِِٖ/ْ(، لساف العرب )ُْٔ/ِانظر: ٝبهرة اللغة )

 ُب األصل "كغّب"، كا٤بثبت من ؽ، كىو مقتضى السياؽ.  (ٕ)
 (.ِٕ/ٖالتهذيب ) (ٖ)
 (.ِٖٓ/ّ(، ركضة الطالبْب )ّْ/ُِانظر: العزيز ) (ٗ)
 ُب ؽ "ككسر"، كىو تصحيف. (ُ)
 (.ُُٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )َٔٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )َْٔ/ٓانظر: هناية ا٤بطلب ) (ِ)
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ما ذكر ٗبا إذا صاد من ٕبر ا١بوىر كإال فبل ٲبلكها بل  (0)وقيد اؼباوردي /ب[َُُ]ؿ/
يطرحها  (2)لنابً كسى  ((1)ةَ سرَ عن كبو كِ )ابإلعراض  :أم (بو)ا٤بلك  (وزاؿ) ،يكوف لقطة

كما رجحو كينفذ تصرفو فيها  ،فيملكها آخذىا (3)كما قالو اؼبتويلا عنها مالكها معرضن 
إذل أهنا تصّب  (8)وتبعو اغباوي (7)وماؿ الرافعي، (5)لسلفا واؿػػػػػػػػػػػػػا بظاىر أحأخذن  (4)النووي

 (9)ما ذكركزكاؿ  مباحة كال ٛبلك كال فرؽ بْب ما يتعلق بو الزكاة كغّبه نظرنا ألحواؿ السلف،
ابلتخفيف كُب نسخة ابلتشديد فيزكؿ اختصاص الفرض عنو  (يتٍ مَ  جلدِ كِ )َ ابإلعراض 

وذففو )كاحد  ((0)نَ مَ أزْ )اثناف ُب جرح صيد فإف اشَبؾ  (وإف) ،(01)إبعراضو فمن دبغو ملكو

                                                 

 (.ٕٓ/ُٓا٢باكم الكبّب ) (ُ)
 : القطعة من الشيء ا٤بكسور، كمنو الكسرة من ا٣ببز.كسرةال (ِ)

 (.َْٕ(، القاموس احمليط )ص: ّّٓ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُّٗ/ٓانظر: لساف العرب )
 : الزرع من الرب كالشعّب كالذرة، الواحدة: سنبلة. سنابلال (ّ)

 (.ّْٓ/ُ(، ا٤بعجم الوسيط )ّْٖ/ُُف العرب )(، لساَُُ/ُّانظر: هتذيب اللغة )
 (.ٗٓٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ِّْ/ُُ(، كفاية النبيو )ُُْ/ٓانظر: ركضة الطالبْب ) (ْ)
 (.ِٕٓ/ّركضة الطالبْب ) (ٓ)
 (.ُُٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )ْْْ(، فتح ا٤بعْب )ص: َُٗ/ْانظر: شرح مشكل الوسيط ) (ٔ)
( مػػػػن َُُِِبػػػػرقم  ِّّ/ٔأخرجػػػػو البيهقػػػػي ُب الكػػػػربل ) ُب ىػػػػذا البػػػػاب مػػػػا ومػػػػن أحػػػػواؿ السػػػػلف 

ا شػػيئا"، قلػػت: إف احتجػػػت؟  حػػديث أـ الػػدرداء يب قالػػت: قػػػاؿ رل أبػػو الػػدرداء هنع هللا يضر: "ال تسػػلرل أحػػػدن
قػػػاؿ: "تتبعػػػي ا٢بصػػػادين فػػػانظرم مػػػا يسػػػقط مػػػنهم فخذيػػػو فاخبطيػػػو ٍب اطحنيػػػو ٍب اعجنيػػػو ٍب كليػػػو، كال 

ا شي  ئا".تسلرل أحدن
 (.ِْ/ُِالعزيز ) (ٕ)
 (.ِٕٔا٢باكم الصغّب )ص:  (ٖ)
 ُب ؽ "ذلك" بدؿ "ما ذكر".  (ٗ)
 (.ُِّ/ٖ(، كفاية النبيو )ُِْ/ٗ(، اجملموع )َْ/ُِانظر: العزيز ) (َُ)
 من زىًمنى زىمىنىان كزيٍمنىةن كزىمىانىةن، كالزمانة ىي: العاىة. ملخوذ : أزمن (ُ)

 (.ُٗٗ/ُّ(، لساف العرب )ٕٔ/ٗ(، احملكم كاحمليط األعظم )ُُِّ/ٓانظر: الصحاح )
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الصيد فيهما؛  (حـر)كلو بذبح  (ؾبوسي)آخر  (0)كقف (أو)شرعي  (بال ذبح)مسلم  (آخر
الثاين لؤلكؿ بكماؿ قيمتو  (وضمنو) ،ا عليو بذكاتو بذبح شرعي كدل يوجدألنو صار مقدكرن 

 .(1)ا ألنو ملكو ابألزماف كقد فوتو الثاين عليومزمنن 
الثاين األىل ابلذبح دل ٰبـر لكن يضمن لؤلكؿ ما  (2)ذففوأنو لو  "ببل ذبح": وأفهم قولو
كإ٭با يظهر التفاكت  :(4): قاؿ اإلماـٍب قاال (3)كذا قالو الشيخافا ا كمذبوحن بْب قيمتو مزمنن 

 صدل يذبح ٥بلك فما عندم أنو ينق ٕبيث لو كاف متل٤بان   فإفإذا كاف فيو حياة مستقرة 
 ح شيء.ابلذب

ابلقطع فيلـز الثاين نقصو كعليو ال يتعْب ُب ضماف  صي قي نػٍ أبف ا١بلد يػى  (5)ورده البلقيٍت
 ا.ا كمذبوحن النقص أنو ما بْب قيمتو مزمنن 

كا٢بالة ىذه اتبع للجملة إذ ىو بعضها فبل ينبغي  (8)/أبف ا١بلد (7)لشارحلونظر فيو 
أك ىو ما ]من ٝبلة ما نقصو الذبح  (9)إفراده ابلنظر بل ال يصح كنقص ا١بلد ابلقطع ىو

 انتهى. .فيكتفى ٗبا بْب القيمتْب (01)[نقصو الذبح
ا فبل شيء فيو ٖببلؼ ا١بلد فإنو ف غّب ا١بلد ال ينقصو الذبح شيئن إأبف الفرض  ويرد

 نقص ابلقطع فوجب أرش نقصو فاندفعت التبعة الٍب ذكرىا كما بعدىا.
                                                 

 ُب ؽ "دفع".  (ُ)
 (.ُّٔ(، شرح ا٢باكم الصغّب للقونوم )ص: ُِٔ/ّ(، ركضة الطالبْب )ْٓ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 ُب ؽ "دفعو".  (ّ)
 (.ُِٔ/ّ(، ركضة الطالبْب )ْٔ/ُِانظر: العزيز ) (ْ)
   (.ُّّ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ٓ)
 (.ُِٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ُٔٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٔ)
 ُب ؽ "الشارح".  (ٕ)

 /ب(.ُِٔكانظر للمسللة: شرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/
 /ب(ّٗهناية )ؿ/ (ٖ)
 ُب ؽ "كىو".  (ٗ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ.  (َُ)



 

 

 
 

121 

 اإليداد شزح اإلرشاد البٍ حجز اذليتًي

ا٤ببيح  (0)نو األكؿ كمات اب١برحْب حـر الجتماعالصيد الذم أزم (وإف مل يذفف الثاين)
 (قد عاد)ا٢باؿ أنو  (لكن جرحو و)دل يذفف  (2)فإذاٍب النظر فيما يلـز الثاين  (1)كاحملـر

ومات )ٍب جرحو الثاين  (إىل تسعة)ا ىي قيمتو صحيحن  (من عشره) (3)]األكؿ[زماف إب
كىي تسعة ألنو صار ميتة بفعلو ٖببلؼ  (4)اقبل التمكن من ذٕبو لزمو ٛباـ قيمتو مزمنن  (هبما

نصف  (7)[سول]كجرحها آخر فإنو ال ٯبب على الثاين  (5)[وً فسً نى ]ما لو جرح شاة 
هبما كىنا فعل  (01)حاصل (9)]كا٥ببلؾ[؛ ألف كل كاحد من ا١برحْب ىناؾ حراـ، (8)القيمة

 استدرؾ صاحب لكن (00)األكؿ اكتساب كذكاة، كلزـك التسعة لو ىنا ىو ما اقتضاه كبلمهم
ا فإف كانت ٜبانية دل يلزمو إال ينظر ُب قيمتو مذبوحن  (0)وصححو الشيخاف: فقاؿ (01)التقريب

                                                 

 ُب ؽ "االجتماع". (ُ)
 (.ُِٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ُُٗ/ٔاحملتاج )(، مغِب ّْٗ/ٗانظر: النجم الوىاج ) (ِ)
 ُب ؽ "فإف". (ّ)
 ُب األصل "ابألكؿ"، كا٤بثبت من ؽ، كىو األنسب.  (ْ)
 (.ُٔٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ِْٔ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُٓ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 ُب األصل "نفيسو"، كىو تصحيف، كا٤بثبت من ؽ. (ٔ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ٕ)
 (.ُٗٓ/ٓ(، الغرر البهية )ْْٗ/ٗ(، النجم الوىاج )ُّٕ/ٗانظر: اجملموع ) (ٖ)
   .ُب األصل "كللهبلؾ"، كا٤بثبت من ؽ، كىو األنسب (ٗ)
   .ُب ؽ "حصل" (َُ)
 (.ِْٔ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُٓ/ُِ(، العزيز )ُِْ/ٕانظر: الوسيط ) (ُُ)
 (.ُّٕ/ٗ(، اجملموع )ُْٗ/ْ(، شرح مشكل الوسيط )ُّْ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ُِ)

، كػػاف عظػػيم الشػػلف، : القاسػم ابػػن اإلمػػاـ أىب بكػػر دمحم بػػن علػي القفػػاؿ الشاشػػيوصػػاحب التقريػػب ىػػو
ركح جليل القدر، صػاحب إتقػاف، كٙبقيػق، كضػبط، ، ككتابػو التقريػب كتػاب عزيػز، عظػيم الفوائػد مػن شػ

 ىػ.٨ََْبتصر ا٤بزين، كبو ٚبرج فقهاء خراساف كازدادت طريقة أىل العراؽ بو حسنا، توُب حدكد 
 (.ُٕٖ/ُ(، طبقات الشافعية البن شهبو )ِْٕ/ّ(، طبقات الشافعية للسبكي )ِٖٕ/ِانظر: هتذيب األ٠باء )

 (.ِْٔ/ّ(، ركضة الطالبْب )ِٓ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
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ا فهو مؤثر ُب حصوؿ الزىوؽ ففوات ٜبانية كنصف؛ ألف فعل األكؿ كإف دل يكن إفسادن 
كزاد  ،فيوزع عليهما فيهدر نصفو كيلزمو نصفو (0)همايفعلبالدرىم الذم بْب التسعة كالثمانية 

ال يستلـز  (2)[التذفيف]ال لكوف عدـ  "هبما"لّبجع عليو الضمّب ُب  "لكن جرح" :(1)قولو
 (من ذحبو)األكؿ  (وقد سبكن)كإف مات هبما  ،يستلزمو "كمات هبما" :ألف قولو ؛ا١برح

كإف ترؾ ذٕبو حٌب مات ضمن زايدة  ،اجرحو إف أثر نقصن  (4)أرش (3)ُب فذٕبو فعلى الثاين
دارؾ ما يعرض للفساد ٔبناية ا١باين مع إمكاف تألف غايتو أف األكؿ امتنع من  على األرش؛

التدارؾ كىو ال يسقط الضماف كما لو جرح رجل شاتو فلم يذٕبها مع التمكن منو دل 
ك٥بذا لو  ،األف تفريط األكؿ صّب فعلو إفسادن  ؛انن مً ، كال يضمن ٝبيع قيمتو زى (5)يسقط الضماف

جرحو  (كعبد)يصّب ػػ)فػػ( ،(7)فَبؾ الذبح كاف الصيد ميتة /أ[َُِ]ؿ/ دل يوجد ا١برح الثاين
 (8)[دينار]سيده كجرحو آخر فنقوؿ: قيمة العبد أك الصيد عشرة دًننّب فنقص اب١برح األكؿ 

ا ٍب مات اب١برحْب فتجمع قيمتو قبل ا١برح األكؿ كقيمتو قبل ا١برح أيضن  (9)[دينار]كالثاين 
ا شر فيقسم عليو ما فواته كىو عشرة فحصة األكؿ لو كاف ضامنن كاجملموع تسعة ع الثاين

يلـز الثاين تسعة من تسعة عشر )ػػفػػا من عشرة كحينئذ عشرة أجزاء من تسعة عشرة جزءن 
                                                 

 ُب ؽ "بفعلهما".  (ُ)
 (.ِٕٓانظر: اإلرشاد )ص:  (ِ)
 ُب األصل "اليد"، كا٤بثبت من ؽ، كىو الصواب.  (ّ)
 "ُب" ساقط من ؽ.  (ْ)
 . الشيء : ىو مقدارلغة األرش (ٓ)

: ىػػػػو الػػػػذم أيخػػػػذه ا٤بشػػػػَبم مػػػػن البػػػػائع إذا اطلػػػػع علػػػػى عيػػػػب ُب ا٤ببيػػػػع، كأركش ا١بنػػػػاايت اصػػػػطالحا
 ٥با عما حصل فيها من النقص.كا١براحات من ذلك؛ ألهنا جابرة 
 (.ّٔ/ُٕ(، اتج العركس )ِّٔ/ٔ(، لساف العرب )ّٗ/ُانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث )

 (.ُٔٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ْْٗ/ٗ(، النجم الوىاج )ُّٕ/ٗانظر: اجملموع ) (ٔ)
 (.ِّٗ/ْ(، التجريد لنفع العبيد )ِْٗ/ٓ(، حاشية ا١بمل )َِّ/ِانظر: فتح الوىاب ) (ٕ)
 ُب األصل "دينارنا"، كا٤بثبت من ؽ، كىو الصواب.  (ٖ)
 ُب األصل "دينارنا"، كا٤بثبت من ؽ، كىو الصواب.  (ٗ)
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كالتفصيل بْب  ،ا٤بالك وعلى األكؿ؛ ألن (2)]الٍب[ أجزاءالعشرة  (1)سقطيك  ((0)ا من عشرةجزءً 
حل كملكو  (األوؿ)ا١بارح  (وإف ذففو) (3)من زايدتوا٤بوت قبل التمكن من الذبح كبعده 

وإف ) ،(4)ا ُب ا١بلد أك اللحمإف أثر جرحو نقصن  (أرش)ٯبب  (فيخرج الثاين)كأما الضماف 
 .(5)ٗبجموع ا١برحْب ا٤بتعاقبْب ككل منهما لو انفرد دل يزمن :أم (هبما)الصيد  (أزمن

 (فللثاين)كذلك ابألكذل   (7) أصلوزمانو بفعل الثاين فقط ا٤بذكور ُباأف  وهبذا يعلم
رحو الواقع ابلصيد حاؿ إابحتو فيبطل ا١برح األكؿ كيصّب صاحبو  ٔبزماف الصيد ٢بصوؿ اإل

 كا٤بعْب للثاين فبل يشاركو.
لو  (وال أرش)ه إليو ملكو ا٤برسل فقط ل١بأفقرب آخر الصيد أك  ومن ٍب لو أرسل كلبو
 الصيد (وجرح)ُب ىذه ا٢بالة  (فلو عاد األوؿ) (9)اإلابحة (8)حاؿعلى األكؿ لوقوع جرحو 

األكؿ للثاين  )ضمن(الثبلث  (01)جرحنا غّب مذفف أيضنا بعد إزماف الثاين كمات اب١براحات
ٍب ما  (1)لتعدد ا١بارحْب سالرؤك على عدد  لؤلرشا توزيعن  الصيد (0)أم: ربع قيمتو )الربع(

مر ُب ا١بناايت أما إذا عاد كجرحو  ٱبص الواحد يوزع على حالٍب الضماف كاإلىدار كما
                                                 

 (.َِٔ/ٖ(، كفاية النبيو )ِّٔ/ّ(، ركضة الطالبْب )َّّانظر: الشامل البن الصباغ )ص:  (ُ)
 ُب ؽ "كتسقط". (ِ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ّ)
 (.ِٕٕ: انظر: اإلرشاد )ص (ْ)
 (.ُٔٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ُّْ/ٗ(، اجملموع )ْٔ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.َُِ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُٕٗ/ْ(، شرح مشكل الوسيط )ُِٕ/ٕانظر: الوسيط ) (ٔ)
 (.ِٕٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٕ)
 ُب ؽ "على". (ٖ)
 (.ِٔٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )َُّ/ٗ(، اجملموع )ٔٓ/ُِانظر: العزيز ) (ٗ)
 ُب ؽ " اب١برات "، كىو تصحيف. (َُ)
 ُب ؽ "قيمة". (ُ)
(، شػػػػرح ا٢بػػػػاكم الصػػػػغّب للقونػػػػوم )ص: ُْٖ/ُٖ(، هنايػػػػة ا٤بطلػػػػب )ّْ/ُٓانظػػػػر: ا٢بػػػػاكم الكبػػػػّب ) (ِ)

ُّٗ.) 
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ا فإف أصاب ا٤بذبح حل كعليو للثاين ما نقص من قيمتو ابلذبح كإف دل يصبو ا مذففن جرحن 
، كعليو قيمتو ٦بركحن  ا اب١برحْب األكلْب، ككذا عليو ذلك إف دل يذفف كدل يتمكن الثاين حـر
 ىذا كلو إف تعاقب جرحا (1)لكن الذم يضمنو ىو الربع كما مر (0)من ذٕبو ككذا إف ٛبكن

 ٮبا كما تقرر.
أحدٮبا مزمن أك مذفف كالعربة ُب الَبتيب  كجرحي  (مًعا)الصيد  (إف جرحا)أما  (و)

كال ضماف  (2)[ذففو]أك منهما  (ؼبن أزمنو)ملك  (فهو)كا٤بعية ابإلصابة ال اببتداء اإلرساؿ 
اف ُب أف جرح كل منهما ا١بارح :أم (وإف استواي) ،؛ ألف جرحو قبل ا٤بلك(3)على اآلخر

  (أو احتمل)ا٤بلك لو انفرد إلزماهنما أك تذفيفهما أك إزماف كاحد كتذفيف اآلخر  ييقتض
نصفْب؛ ألف كبل  (ملكاه) (5)ذاؾىو ىذا أك  مالذ (4)/كوف اإلزماف هبما، ككونو أبحدٮبا

 ،(7)ة ا٤بذبحا كال ُب إصابا ككربن ا صغرن هتمن جرحيهما يثبت ا٤بلك كال مرجح كال أثر لتفاك 
ا عن  تورعن أخذه ندابن  (9)٩باكل منهما صاحبو أبف ٯبعلو ُب حل   (8)حل :أم (واستحال)

 (فإف شك ُب)الحتماؿ كجود سبب ا٤بلك من أحدٮبا فيكوف ىو ا٤بالك فقط  (0)الشبهة
من ا١برحْب أك إزمانو كتيقن تذفيف اآلخر أك إزمانو ملك صاحب ا٤بذفف  (واحد)تذفيف 

                                                 

 (.َُٔ/ٓ(، الغرر البهية )ِٕٔ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُّ/ٖانظر: التهذيب ) (ُ)
 ذكرة قبل بضعو أسطر. (ِ)
 كذففو"، كا٤بثبت من ؽ، كىو الصواب.ُب األصل " (ّ)
 (.ْٓٗ/ٗ(، النجم الوىاج )ّٓ/ُِ(، العزيز )ُْْ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ْ)
 /أ(ْٗهناية )ؿ/ (ٓ)
 ُب ؽ "ذلك". (ٔ)
 (.َُِ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُّٖ/ٗ(، اجملموع )ّّٓانظر: الشامل البن الصباغ )ص:  (ٕ)
 ُب ؽ "حلل". (ٖ)
 ُب ؽ "٤با". (ٗ)
 (.ِْٖ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُُٔ/ٓ(، الغرر البهية )ُٓٗ/ْظر: شرح مشكل الوسيط )ان (ُ)
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يقع منها عليو أك إذل تبْب ا٢باؿ إف توقع كإال  (وقف نصف لصلح)ا كنصفن  (0)[أك ا٤بزمن]
 .(2)عن اإلماـ (1)ىذا ما ُب أصل الروضةجعل بينهما نصفْب فيصّب لؤلكؿ ثبلثة أرابع 

أنو ال كقف بل  (7)عن القفاؿ (5)ونقال ،(4)وكالـ الغزايل يقتضي ترجيحو: (3)قاؿ الرافعي
 يقسم ا١بميع بينهما.

 ((8)هماامُ وإف اختلط ضبَ ) ،و ابلقسمةلأف يستحل كل من صاحبو ما حصل  بغيوين
من أخذه كيعلمو بو فورنا  واثنْب فإف ٛبيز كاف ما ٙبت يد كل لآلخر أمانة شرعية فيمكن :أم

 .(01)األنثى فقط (9)كلو تناسبل كاف الفرخ كالبيض ٤بالك ،كجوابن فيهما كإال ضمنو
جاز لو التصرؼ فيو؛ ألف /ب[ َُِ]ؿ/ افبلوكً  (0)وولو شك ُب كوف اؼبخالط ضبام

كل منهما االستقبلؿ ابلتصرؼ فيما بيده لعدـ   لىكإف دل يتميز امتنع ع ،الظاىر أنو مباح
ا كإف جهبل عْب ا٤ببيع للحاجة جوازن  (من صاحبو)أحدٮبا نصيبو  (وابع) ،(1)ٙبقق ملكو فيو

                                                 

 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ُ)
 (.ْٓ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ُْٔ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ّ)
 (.ْٓ/ُِالعزيز ) (ْ)
 (.ُِٓ/ٕالوسيط ) (ٓ)
 (.ِٓٔ/ّ(، ركضة الطالبْب )ْٓ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ُّٖ/ٗ(، اجملموع )َُِ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِٔٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)
كل ذم طػوؽ مػن الفواخػت، كالقمػارم، كأشػباه ذلػك، الواحػدة: ٞبامػة، كيقػع علػى   عند العرب اغبماـ (ٖ)

لػف فرسػخ، الذكر كاألنثى، كىو أيلف البيوت كيستفرخ فيها، كمن طبعو أنو يطلب ككره كلػو أرسػل مػن أ
 كيستعمل ُب نقل الرسائل من مكاف إذل آخر. 

 (.ّْٔ/ُ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ُِٓ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُٗٓ/ُِانظر: لساف العرب )
 ُب ؽ "لصاحب ٤بالك"، بزايدة لصاحب. (ٗ)
 (.ِٕ/ٖ(، التهذيب )ُّْ/ٗ(، اجملموع )ّْ/ُِانظر: العزيز ) (َُ)
 ُب ؽ "٢بمامو". (ُ)
 (.َٔٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ُِٔ/ٖ(، كفاية النبيو )ُُِ/ٕالوسيط )انظر:  (ِ)
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، ككالبيع غّبه (1)ع جهالة العمل فيهمام (0)إذل ذلك كما اقتضتو تصحيح ا١بعالة كالقراض
 ((3)[قيمة]يعلم ) ٝبيع ا٤بختلط أك بعضو لثالث (2)إف شاء (أو ابعا)من سائر التصرفات 

ف استوت كعلم العدد كمائتْب لواحد كمائة آلخر إلمكاف توزيع أب تومع علمهما بقيم :أم
 .(4)الثمن حينئذ على قدر ا٤بلكْب

نو يكتفي بعلمها كإف فرض إمكاف ا١بهل ابلعدد مع أ وأفهم اقتصاره على القيمة
(5)ذلكذلك ال ابلعدد عند 

منهما عند جهل القيمة أك العدد  ((7)تقارٍّ )مع  (أو)ا١بهل هبا  
ا أك يقتسماه ابلَباضي أك يصطلحا على أف منهما شيئن  (9)على أف أيخذ كبل (8)أبف تراضيا

أك مع  (01)كحدهحينئذ يع كل منهما يقر كل لآلخر بعدد معلـو كقيمة معلومة فيصح ب
سلم ألثالث أك لصاحبو مع ا١بهل للضركرة كما جاز الصلح بْب زكجات من  (0)صاحب

ل خيار النكاح أما إذا دل يتقارا على شيء يكما مر قب  (1)كتفاكتو  كمات قبل االختيار بتساكو 

                                                 

 : مشتق من القرض كىو القطع.لغة القراض (ُ)
 : ما تعطيو غّبؾ من ا٤باؿ لتقضاه. اصطالًحا

 (.  ْٕٗ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُِٔ/ٕانظر: لساف العرب )
 (.ُِٖ/ٖ(، هناية احملتاج )ُُٖ/ٔ)(، مغِب احملتاج ُُٔ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ِ)
 ُب ؽ "شاءا". (ّ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ْ)
 (.ُّْ/ّ(، األنوار ألعماؿ االبرار )ُٕ/ٗ(، ا٤بهمات )ُّْ/ٗانظر: اجملموع ) (ٓ)
 "ذلك" ساقط من ؽ. (ٔ)
 : اإلقرار ابلشيء كاالعَباؼ بو.تقار (ٕ)

 (.ِٕٓ/ِ(، ا٤بعجم الوسيط )ْٔٗ/ِنّب )(، ا٤بصباح ا٤بَِٓانظر: ٨بتار الصحاح )ص: 
 ُب ؽ "يَباضيا". (ٖ)
 ُب ؽ "كل". (ٗ)
 ُب ؽ تقدد "كحده" على "حينئذ". (َُ)
 ُب ؽ "صاحبو". (ُ)
 ُب ؽ "أك تفاكت". (ِ)
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 .(0)ما داما ٯبهبلف العدد أك القيمة]فبل يصح بيعهما لثالث 
أف يبيع كل نصيبو بكذا فيكوف الثمن  (1)[ُب صحة بيعهما لثالث الة أيضً ومن اغبي

كأنصاب  ،(2)ا أك يوكل أحدٮبا اآلخر ُب بيع نصيبو فيبيع ا١بميع بثمن كيقتسماهمعلومن 
 حنطتو أك مائعو مثبل على حنطة غّبه أك مائعو مع جهل القدر كاختبلط ا٢بماـ فيما ذكر.

بلد أك ًنحية مباح  :أم (حبماـ أرض) ر أو غَتهإف اختلط ضباـ إنساف ؿبصو  (و)
 ٤با كاف؛ ألف حكم ما ال ينحصر للحماـ بذلك احملل استصحاابن  (مل حيـر صيد)غّب ٧بصور 

ال يتغّب ابختبلطو ٗبنحصر أك بغّبه كما لو اختلط ٧برمو بغّب ٧بصورات لو التزكج منهن كما 
ا فإف كاف ٞباـ األرض ١بارم ىنا أيضن بياف ضابط احملصور كغّبه ا (3)[مع]مر ُب النكاح 

 كما ٰبـر التزكج ُب نظّبه.(5)الكف عن ا١بميع  (4)كجبأا ا أك ٧بصورن ٩بلوكن 
منو كاختبلط  الستقاءمائة ُب هنر ال ٱبرجو عن ملكو كال ٲبنع الناس ا (7)كانصباب

 (1)عن الغزايل (0)كما ُب الروضةاحملصور بغّبه، كلو اختلط مالو ا٢ببلؿ ٕبراـ كدل يتميز فطريقو 

                                                 

 (.ُِٕ/ٖ(، كفاية النبيو )ِٗٓ/ّ(، ركضة الطالبْب )ْْ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ِ)
(، مغػػػػػػػِب احملتػػػػػػػاج َٔٓ/ُ(، أسػػػػػػػُب ا٤بطالػػػػػػػب )ُِْظػػػػػػػر: شػػػػػػػرح ا٢بػػػػػػػاكم الصػػػػػػػغّب للقونػػػػػػػوم )ص: ان (ّ)

(ٔ/ُُٖ.) 
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ْ)
 ُب ؽ "كجب". (ٓ)
 (.ِْٔ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُِٖ/ٖ(، هناية احملتاج )ِْٗ/ٗانظر: النجم الوىاج ) (ٔ)
ُب القػدح ليشػربو، كاصػطببت لنفسػي مػاء مػن القربػة : أراقو كسكبو، كيقػاؿ: صػببت لفػبلف مػاء انصباب (ٕ)

 ألشربو. 
 (.َٓٓ/ُ(، ا٤بعجم الوسيط )ُٓٓ/ُ(، لساف العرب )َِٖ/ّانظر: مقاييس اللغة )

 ُب ؽ "أصل الركضة"، كىو غّب صحيح فا٤بسللة غّب مذكورة ُب أصل الركضة. (ُ)
 (.ُِٔ/ّكانظر للمسللة: ركضة الطالبْب )

 (.ُِٕ/ِإحياء علـو الدين ) (ِ)
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أف يفصل قدر ا٢براـ فيصرفو فيما ٯبب صرفو فيو كما بقي لو يتصرؼ فيو ٗبا أراد  (0)وغَته
كما صححو ُب فيجتهد كأيكل إال كاحدة  هً رً أك ٜبى  وً مً امى رة اختلطت ًٕبى ة أك ٜبىى امى مى للضركرة كحى 
 .(1)اجملموع

 صاحل ذلك الغّب أك يقا٠بو.حٌب ي (3)منو: ليس لو أف أيكل كاحدة (2)وقاؿ الروايين
(4)كاحدهإف علم زايدة قيمة ا٤بختلطة على كل كاحدة  وينبغي أف يتعُت اعبـز بو

من  
 مالو، كال ٱبفى الورع فيما ذكر.

 .(7)كبنائها: ينبغي للمتقي أف يتجنب طّب الربكج (5)وقد قاؿ بعضهم
اء ا٢برمة أنص ُب مشوؿ ؛ ألف انتق"دل ٰبـر"األخصر إذل  "ٔباز" (8)كعدؿ عن تعبّب أصلو

اضطر إليو،  (9)كلفالواجب  ك  االصطياد الذم ىو خبلؼ األكذل كما ُب مسللة االختبلط
كلو كقع بعّباف ُب بئر  ،ا لكنو غّب متبادر إذ ا٤بتعارؼ أنو ا٤بباحا أيضن مكا١بواز كإف مشله
ك بثقل ، كإف شك ىل موتو منها أ(01)/ت الطعنة إذل األسفل فمات حلذفطعن األعلى فنف

ال حيل على األوجو الذي اقتضاه كالـ ٖببلؼ ما لو شك ىل صادفتو حيِّا فإنو  ،األعلى
 عن ٝبع تصحيح ا٢بل. (1)وإف نقل األذرعي، (0)الشيخُت

                                                 

 (.ِْٗ/ٗ(، النجم الوىاج )ُِٖ/ٖ(، كفاية النبيو )ُِٔ/ّانظر: ركضة الطالبْب ) (ُ)
 (.ُّْ/ٗاجملموع ) (ِ)
 (.ُْٓ/ْٕبر ا٤بذىب ) (ّ)
 "منو" ساقط من ؽ. (ْ)
 "كاحده" ساقط من ؽ. (ٓ)
 (.ُِٔ/ٖ(، كفاية النبيو )ُّْ/ٗ(، اجملموع )ّْ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
 ىا".ُب ؽ "كيتباعد (ٕ)
 (.ِٖٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٖ)
 ُب ؽ "إف". (ٗ)
 /ب(ْٗهناية )ؿ/ (َُ)
 (.ِٖٔ/ّ(، ركضة الطالبْب )ٕٓ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ّٔٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ِ)
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 يتح  باب يف انض

يَّةه بضم أكلو ككسره مع ٚبفيف حً ضٍ : أي (1)، كيقاؿ(0)[اايى حى عها ضى كٝب] بفتح أولو وكسره
بفتح ككسر  اةه حى : أضٍ (2)ا، كيقاؿٌي ابلتشديد كالتخفيف أيضن احً ضى ها أى الياء كتشديدىا كٝبع

من النػَّعىًم  حي بى ذٍ كىي ما يي  ،(3)كهبا ٠بي يـو األضحى ،ابلتنوين ىحنى، كىلىٍرطىاةو كىأىٍرطن ضٍ كٝبعها أى 
 .(5)ُب الزمن اآلٌب (4)ابن إذل هللا تعاذلتقرُّ 

/أ[ َُّ]ؿ/ (9)ژژ  ژ  ڑژ : (8)[قولو تعاذل (7)واألصل فيها قبل اإلصباع]
 .(01)صبلة العيد كا٫بر النسك على األشهر صلًٌ  :أم

من  (00)[تعاىل] ما عمل ابن آدـ يـو النحر من عمل أحّب إىل هللا"قولو ملسو هيلع هللا ىلص:  وما صح من
  من وأف الدـ يقع ،(01)إهنا لتأٌب يـو القيامة بقروهنا وأظالفها ،إراقة الدـ

                                                 

 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ُ)
 (.ِّٗ/ّاللغة ) (، مقاييسْٕٓ(، ٦بمل اللغة البن فارس )ص: َِْٕ/٤ٔبسللة: الصحاح )اكانظر 

(، ا٤بصػػػػػػػباح ا٤بنػػػػػػػّب ٔٓ/ِ(، مشػػػػػػػارؽ األنػػػػػػػوار )ّٖانظػػػػػػػر: الزاىػػػػػػػر ُب غريػػػػػػػب ألفػػػػػػػاظ الشػػػػػػػافعي )ص:  (ِ)
(ِ/ّٖٓ.) 

 (.َُّ(، أنيس الفقهاء )ص: ُِٖ(، ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص: ََُٓ/ِانظر: ٝبهرة اللغة ) (ّ)
 (.ْٕٓ/ّٖالعركس ) (، اتجُّٖ(، ٨بتار الصحاح )ص: َُٓانظر: طلبة الطلبة )ص:  (ْ)
(، فػػػػػػػتح الوىػػػػػػػاب ْٗٗ/ٗ(، الػػػػػػػنجم الوىػػػػػػػاج )ْٓانظػػػػػػػر: التوقيػػػػػػػف علػػػػػػػى مهمػػػػػػػات التعػػػػػػػاريف )ص:  (ٓ)

(ِ/ُِّ.) 
 (.  ِٔٓانظر: )ص:  (ٔ)
 (.ّْٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ِٕٓ(، كفاية األخيار )ص: ّْٓ/ٗانظر: ا٤بغِب البن قدامة ) (ٕ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ٖ)
 (.ِثر، اآلية: )سورة الكو  (ٗ)
(، الػػدر ّْٓ/ُ(، أسػػُب ا٤بطالػػب )َّٓ/ٖ(، تفسػػّب ابػػن كثػػّب )ٕٕٓ/ِانظػػر: لطػػائف اإلشػػارات ) (َُ)

 (.  ُٓٔ/ٖا٤بنثور )
 غّب موجودة ُب األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ُُ)
 : الظلف للبقر كالغنم كا٢بافر للفرس كالبغل، كا٣بف للبعّب.أظالفها (ُِ)

= 
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 .(2)"نفسا (1)اؽبدبكاف قبل أف يقع على األرض فطيبوا  (0)تعاىل هللا
وكرب ووضع رجلو أقرنُت ذحبهما بيده  ضحى النيب ملسو هيلع هللا ىلص بكبشُت أملحُت: (3)وخرب مسلم
 .على صفاحهما
: الذم بياضو أكثر من (7): األبيض ا٣بالص، كقيل(5): قيلواألملح ،(4)ذك القرف واألقرف
 .(01)كقيل غّب ذلك ،ٞبرة (9)علوهي: الذم (8)سواده، كقيل
 .(02)ُب سواد ويربؾ ُب سواد (01)وينظر (00)[سواد] ضحى بكب  أقرف يطأ ُب: اوخربه أيضً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 (.  ٔٓ/ِاية ُب غريب ا٢بديث )(، النهَِّ/ٗ) انظر: لساف العرب
 "تعاذل" غّب موجود ُب ؽ. (ُ)
 ُب ؽ "هبا". (ِ)
(، ُّْٗبػرقم  ُّٓ/ّأخرجو الَبمذم ُب سػننو، أبػواب األضػاحي، ابب مػا جػاء ُب فضػل األضػحية ) (ّ)

(، كا٢بػػػاكم ُب ُِّٔبػػػرقم  َُْٓ/ِكابػػػن ماجػػػو ُب سػػػننو، كتػػػاب األضػػػاحي، ابب ثػػػواب األضػػػحية )
 (.َُُٓٗبرقم  ّْٖ/ٗ(، كالبيهقي ُب سننو الكربل )ِّٕٓبرقم  ِْٔ/ْا٤بستدرؾ )

كا٢بػػػديث ضػػػٌعفو األلبػػػاين مػػػن أجػػػل أيب ا٤بثػػػُب سػػػليماف بػػػن يزيػػػد كىػػػو كاهو. انظػػػر: سلسػػػلة األحاديػػػث الضػػػعيفة  
(ِ/ُْ  .) 

 أخرجػػػػو مسػػػػلم ُب صػػػػحيحو، كتػػػػاب األضػػػػاحي، ابب اسػػػػتحباب الضػػػػحية كذٕبهػػػػا مباشػػػػرة بػػػػبل توكيػػػػل (ْ)
 (.ُٔٔٗبرقم  ُٔٓٓ/ِ)

 (.َُّ(، القاموس الفقهي )ص: ِْٔ/ْ(، ٦بمع ٕبار األنوار )ُّّ/ُّانظر: لساف العرب ) (ٓ)
 (.ُِٕ/ُ(، النظم ا٤بستعذب )ِٔٔ(، الزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعي )ص: ٖٕٓ/ِانظر: ا٤بصباح ا٤بنّب ) (ٔ)
 (.ِٔٔ/ٓ(، ٦بمع ٕبار األنوار )َّٔ/ِ(، لساف العرب )ٔٔ/ٓانظر: هتذيب اللغة ) (ٕ)
 (.ّٕٗ/ُ(، مشارؽ األنوار )ّٕٗ/ّ(، احملكم كاحمليط األعظم )ٗٔٓ/ُانظر: ٝبهرة اللغة ) (ٖ)
 ُب ؽ "تعلوه". (ٗ)
 .األملح األبلق بسواد كبياض. كقاؿ غّبه: كل شر كصوؼ ك٫بوه كاف فيو بياض كسوادقيل:  (َُ)

 (.ُْٔ/ٕالعركس ) اتج (،َْٕ/ُالصحاح ) ،(َِٔ/ِانظر: غريب ا٢بديث للقاسم بن سبلـ )
 ُب األصل "أسود"، كا٤بثبت من ؽ، كىو الصواب. (ُُ)
 ُب ؽ "أك كينظر"، كىو تصحيف. (ُِ)
 (.ُٕٔٗبرقم  ُٕٓٓ/ّأخرجو مسلم، كتاب األضاحي، ابب استحباب الضحية كذٕبها مباشرة ببل توكيل ) (ُّ)
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أك الكناية عن كثرة ظلو  ،(0)د أظبلفو كموضع برككو كما خالط عينيوإما سوا واؼبراد
 .(1)لسمنو
سيده سنة، كلو  لو ر كلو أك بعضو ككذا مكاتب أذفالتضحية من مسلم قادر حي  (إمنا)

: (4)مسلم (3)رب٣بلتفويضها إذل إرادة ا٤بضحي  (2)٢باج أىدل على الكفاية، كليست بواجبة
 ."كأراد أحدكم أف يضحي فليمسك عن شعره كأظفارهإذا رأيتم ىبلؿ ذم ا٢بجة "

كتب علي النحر وليس ": (7)كالدارقطِب "،أمرت ابلنحر وىو سنة": (5)كركل الَبمذم
 ."بواجب عليكم

                                                 

ئق ُب غريػػػػب ا٢بػػػػديث (، الفػػػػاْٗٓ/ُ(، غريػػػػب ا٢بػػػػديث البػػػػن قتيبػػػػة )ِٕ/ُّانظػػػػر: هتػػػػذيب اللغػػػػة ) (ُ)
 (.َِٔ/ِكاألثر )

 (.َٔ/ُِ(، العزيز )ّْْ/ْ(، البياف )ّٗٓانظر: الشامل البن الصباغ )ص:  (ِ)
 (.ّٖٔ/ٖ(، اجملموع )ِٖٓ(، كفاية األخيار )ص: ِّْ/ِانظر: األـ ) (ّ)
 ُب ؽ "ُب خرب" بدؿ "٣بّب". (ْ)
يػػػو عشػػػر ذم ا٢بجػػػة كىػػػو مريػػػد أخرجػػػو مسػػػلم ُب صػػػحيحو، كتػػػاب األضػػػاحي، ابب هنػػػي مػػػن دخػػػل عل (ٓ)

 (.ُٕٕٗبرقم  ُٓٔٓ/ّالتضحية أف أيخذ من شعره، أك أظفاره شيئا )
( َْٕٓبػرقم  َٕٓ/ٓهبذا اللفػظ دل أجػده ُب مطبوعػة سػنن الَبمػذم، كقػد أخرجػو الػدارقطِب ُب سػننو ) (ٔ)

  رت ابلنحر كليس بواجب".بنحو لفظو من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: "أم
كا٤بشػػهور مػػا ركم عػػن ابػػن عبػػاس مرفوعػػان "ثػػبلث ىػػٌن علػػي فػػرائض، كىػػن لكػػم تطػػوع: الػػوتر، كالنحػػر، 

بػػػرقم  ّّٕ/ِ(، كالػػػدارقطِب ُب سػػػننو )ََِٓبػػػرقم  ْٖٓ/ّكصػػػبلة الضػػػحى". ركاه أٞبػػػد ُب مسػػػنده )
بػػػػػػػػػرقم  ِْْ/ٗل )(، كالبيهقػػػػػػػػػي ُب الكػػػػػػػػػرب ُُُٗبػػػػػػػػػرقم  ُْْ/ُ(، كا٢بػػػػػػػػػاكم ُب ا٤بسػػػػػػػػػتدرؾ )ُُّٔ

ََُّٗ.) 
 (.  ْْٗ/ٔكا٢بديث ضٌعفو األلباين ُب سلسلة األحاديث الضعيفة كا٤بوضوعة )

بػػػػػرقم  ٖٓ/ٓ(، كأخرجػػػػػو أيضػػػػػا أٞبػػػػػد ُب مسػػػػػنده )ُْٕٓبػػػػػرقم  َٖٓ/ٓأخرجػػػػػو الػػػػػدارقطِب ُب سػػػػػننو ) (ٕ)
( مػػػػن حػػػػديث ابػػػػن عبػػػػاس رضػػػػي هللا عنهمػػػػا َُُّٗبػػػػرقم  ّْْ/ٗ(، كالبيهقػػػػي ُب الكػػػػربل )ُِٕٗ

 عنا: "كتب علي النحر كدل يكتب عليكم ، كأمرت بصبلة األضحى كدل تؤمركا هبا".مرفو 
 (.ّْٗ/ٔكضعفو األلباين ُب إركاء الغليل )
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أهنما كاًن ال يضحياف ٨بافة أف يرل ذلك  وصّح عن أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما
"كنا  (3)أيوب األنصارمعن أيب  الداؿ عليو ما صحٌ  (2)[كفاية]سنة  (1)أهنا، كمعُب (0)كاجبنا

فصارت  ،الناس بعدي  (4)كعن أىل بيتو ٍب تباىى نضحي ابلشاة الواحدة يذٕبها الرجل عنو
ا فيما يظهر كإف دل يلـز عرفن  :أنو إذا فعلها كاحد من أىل بيت أم :(7)[أم] (5)"مباىاة

                                                 

بػػػػرقم  ُِٖ/ّ(، كالطػػػػرباين ُب ا٤بعجػػػػم الكبػػػػّب )ُّٖٗبػػػػرقم  ُّٖ/ْأخرجػػػػو عبػػػػد الػػػػرزاؽ ُب مصػػػػنفو ) (ُ)
ػػػرٰبة الغفػػػارم (، ٝبػػػيَُّٓٗبػػػرقم  ْْْ/ٗ(، كالبيهقػػػي ُب السػػػنن الكػػػربل )َّٖٓ عهم مػػػن طريػػػق سى
 هنع هللا يضر. 

 (: "كالسند إليو صحيح".ّٓٓ/ْقاؿ األلباين ُب إركاء الغليل )
 ُب ؽ "كوهنا". (ِ)
 ُب األصل "ككفاية" بزايدة حرؼ الواك، كا٤بثبت من ؽ، كىو الصواب. (ّ)
غػػنم بػن مالػػك بػػن  : خالػػد بػن زيػػد بػػن كليػب بػػن ثعلبػػة بػن عبػػد بػػن عػوؼ بػػنأبػو أيػػوب األنصػػاري ىػػو (ْ)

، كىػػػو الػػػذم نػػػزؿ عليػػػو رسػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٤بػػػا قػػػدـ ا٤بدينػػػة مهػػػاجرا إذل أف بػػػُب النجػػػار أبػػػو أيػػػوب األنصػػػارم
حػػدا، كا٣بنػػدؽ، كسػػائر ا٤بشػػاىد مػػع رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، تػػوُب مسػػجده كمسػػاكنو، شػػهد: العقبػػة، كبػػدرا، كأ

 ىػ.َٓابلقسطنطينية سنة 
 (.  ََِ/ِ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ِِ/ٔ(، أسد الغابة )َُٔٔ/ْانظر: االستيعاب )

 : من ا٤بباىاة كىي ا٤بفاخرة. يتباىال (ٓ)
 (.ُٗٔ/٢ُبديث )(، النهاية ُب غريب اُْانظر: ا٤بصباح ا٤بنّب )ص: 

أخرجػػػو الَبمػػػذم ُب سػػػننو، أبػػػواب األضػػػاحي، ابب مػػػا جػػػاء أف الشػػػاة الواحػػػدة ٘بػػػزم عػػػن أىػػػل البيػػػت  (ٔ)
(، كابػػػػن ماجػػػػو ُب سػػػػننو، كتػػػػاب األضػػػػاحي، ابب مػػػػن ضػػػػحى بشػػػػاة عػػػػن أحػػػػد َُٓٓبػػػػرقم  ُّْ/ّ)
بػػػػػّب (، كالطػػػػػرباين ُب ا٤بعجػػػػػم الكَُٕٕبػػػػػرقم  ّٗٔ/ّ(، كمالػػػػػك ُب ا٤بوطػػػػػل )ُّْٕبػػػػػرقم  َُُٓ/ِ)
( ٝبػػػػيعهم مػػػػن طريػػػػق َُّٓٗبػػػػرقم  َْٓ/ٗ(، كالبيهقػػػػي ُب السػػػػنن الكػػػػربل )ُّٗٗبػػػػرقم  ُّٕ/ْ)

 عمارة بن عبد هللا بن صياد عن عطاء بن يسار، عن أيب أيوب األنصارم هنع هللا يضر موقوفنا.
 قاؿ الَبمذم: "ىذا حديث حسن صحيح". 

 (.ّٓٓ/ْكا٢بديث صححو االلباين أيضنا ُب إركاء الغليل )
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ٕ)
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كظاىر أف  ،هرً تركوىا كلهم كي  (0)فإفنٍَّت لكل منهم ى عنهم كإف سي فى نة بعض كى ؤ عضهم مب
 ؛ ألنو الفاعل كما ُب القائم بفرض الكفاية.(1)ب فيما ذكر للمضحى خاصةاالثو 

كىي اإلبل كالبقر كالغنم بسائر  "٭با"إ (2)٨بتصة ابلنعم كما أفاده بزايدتو (التضحية)ك
 .(4)األف التضحية بغّبىا دل تنقل فبل ٯبزم غّبىا كبقر كحش كًٞبىاريهي كظبن ، ك (3)أنواعو ابإلٝباع

جزاء متولد بْب جنسْب من النعم ىنا كُب العقيقة كا٥بدم كجزاء إ (5)وحبث الزركشي
كإ٭با ٯبزئ  ،(8)كمعز (7)ا كسنتْب ُب ا٤بتولد بْب ضلفكأنو يعترب ىنا ك٫بوه أعبلٮبا سنن  ،الصيد
 ،(00)من ا٤بعز سواء الذكر كغّبه (01)كالثنية ،من الضلف (9)ا١بذعة يىك  (شاة زكاة)منهما 

 .(0)كا١بذع ما لو سنة اتمة

                                                 

 ُب ؽ "كإف". (ُ)
 (.ََٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ِٓٗ/ْ(، التجريد لنفع العبيد )ُِٔ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ِ)
 (.ِٕٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ّ)
 (.ّٓٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )َُّ/ُاإلقناع ُب مسائل اإلٝباع ) (ْ)
 (.ُْٕ/ّ(، األنوار ألعماؿ األبرار )ِِّ/ّاء )(، حلية العلمّّْ/ُانظر: ا٤بهذب ) (ٓ)
 (.ّْٖ/ِالديباج ) (ٔ)
 : ذكات الصوؼ من الغنم، كيوصف بو فيقاؿ: كبش ضائن.الضأف (ٕ)

 (.ّٓٔ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُِٓ/ُّ(، لساف العرب )ِِْ/ٖانظر: احملكم كاحمليط األعظم )
لقصػػار مػػن الغػػنم، كالواحػػدة شػػاة، كتفضػػل علػػى الضػػلف بغػػزارة اللػػنب ىػػي ذكات الشػػعر كاألذًنب ا :اؼبعػػز (ٖ)

 كثخانة ا١بلد، كإذا استكمل السنة الثانية كدخل ُب الثالثة فهي ثِب. 
 (.ْْْ/ِ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ُِّ/ُْ(، لساف العرب )ْٗ/ِانظر: هتذيب اللغة )

  : الصغّب السن كىو قبل الثِب.اعبذعة (ٗ)
 (.ُِْ/َِ(، اتج العركس )ٓٓ(، ٨بتار الصحاح )ص: َّٖ/ُانظر: احملكم كاحمليط األعظم )

 : مقدمة األسناف ُب الفم كىي أربع: ثنيتاف من أعلى، كثنيتاف من أسفل. الثنية (َُ)
 (.ُٕ(، ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص: ِٔٗ/ّٕانظر: اتج العركس )

 (.ِّٗ/ٖ(، اجملموع )ِٖٓ(، كفاية األخيار )ص: ِّْ/ِانظر: األـ ) (ُُ)
 (.َِٓ/ُ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث )ُِّ/ٕ(، الوسيط )ِْٕ/ُانظر: ا٤بهذب ) (ُ)
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واعتمده ، (1)وصباعة (0)كما قالو البغوي أأجز  نوأسقط سً  :، إف أجذع قبلها أمنعم
 إذل خبلفو. (5)فهي أحسن، كميل الشارح (4)واقتضتو عبارة اغباوي (3)وغَته (2)البلقيٍت

ضحوا اب١بذع من الضلف فإنو : "(7)و كجو ليس ُب ٧بلو لعمـو خرب أٞبد كغّبهكقولو: إن
 .(8)ك االحتبلـ فإنو يكفي فيو أسبقهما ذكره الشيخافأ ، كيكوف ذلك كالبلوغ ابلسن"جائز

 .(9)ما لو سنتاف اتمتاف والثٍت من اؼبعز
ٟبس  (00)ما لو  سبق قلم، كثِب اإلبلىو ما استكمل ثبلاثن  :(01)وقوؿ اؼبصنف ُب الشرح

 بيت ٣برب  (02)أىلك عن كاحد  (بقر)سبع ثِب  (سبع ثٍت إبل و)ٯبزئ  (و)، (01)سنْب اتمة
 

                                                 

 (.ّٗ/ٖالتهذيب ) (ُ)
 (.ُْٕ/ّ(، األنوار ألعماؿ األبرار )ّّٗ/ٖ(، اجملموع )ّٔ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ِْٔ/ْالتدريب ) (ّ)
 ."كغّبه" ساقط من ؽ (ْ)
 (.ُّّ/ٖ(، هناية احملتاج )ُِٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّٓٓ/ُكانظر للمسللة: أسُب ا٤بطالب ) 
 (.ِٗٔا٢باكم الصغّب )ص:  (ٓ)
 /ب(.ُٓٔشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ٔ)
(، كالَبمػػػذم ُب سػػػننو، أبػػػواب األضػػػاحي، ابب مػػػا جػػػاء َِِٕٕبػػػرقم  ِّٔ/ْْأخرجػػػو أٞبػػػد ُب مسػػػنده ) (ٕ)

(، كابػن ماجػو ُب سػننو، كتػاب األضػاحي، ابب مػا ُْٗٗبرقم  ُّٗ/ّ األضاحي )ُب ا١بذع من الضلف ُب
 (، بلفظ "نعم األضحية ا١بذع من الضلف".ُّّٗبرقم  َُْٗ/ِ٘بزئ من األضاحي )

 قاؿ الَبمذم: "حديث أيب ىريره حديث غريب". 
 (: "ضعيف". ُٕٓ/ُكقاؿ األلباين ُب سلسلو األحاديث الضعيفة كا٤بوضوعة )

 (.ُّٗ/ّ(، ركضة الطالبْب )ّٔ/ُِظر: العزيز )ان (ٖ)
 (.ّْٗ/ٖ(، اجملموع )ّْٗ/ْ(، البياف )ُِٔ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ٗ)
(: "الثػِب مػن ا٤بعػز مػا اسػتكمل سػنتْب، ّْٗ/ّدل أجده ُب كتب ا٤بؤلف، كالذم ُب إخػبلص النػاكم ) (َُ)

"، كىػذا ىػو الصػحيح، فلػيس ىنػاؾ سػ بق قلػم كمػا زعػم ابػن حجػر ا٥بيتمػي، كمن البقر ما استكمل ثػبلاثن
 فلعل النسخة الٍب كانت عند ابن حجر حصل فيها سقط، أك كقع لو سبق نظر.

 "ما لو" ساقط من ؽ. (ُُ)
 (.ّْٗ/ْ(، البياف )ِِّ/ّ(، حلية العلماء )ُٖانظر: التنبيو )ص:  (ُِ)
 ُب ؽ "أك أىل". (ُّ)
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 ."ال تذحبوا إال مسنة إال أف يعسر عليكم فاذحبوا جذعة من الضأف": (0)مسلم
عن العلماء الثنية من اإلبل كالبقر كالغنم فما فوقها  (1)كما ُب شرح مسلمنة واؼبسِ 

 .(3)ا ٖببلؼ ما دكهنماغالبن  (2)كا٤بعُب ُب ذلك أف الثنااي تتهيل للحمل كالنزكاف
على  (7)هورم، كا١ب(5)إال إذا عجز عن ا٤بسنة (4)زئ٘بأف جزعة الضلف ال  وقضية اػبرب

كٞبلوا ا٣برب على الندب كتقديره : يستحب لكم أف ال تذٕبوا إال مسنة فإف عجزًب  ،فوخبل
 /ب[َُّ]ؿ/ أك البقرة عن سبعة كما أجزأت عنهم (8)كإ٭با أجزأت البدنة ،فجذعة ضلف

٫برًن مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اب٢بديبية البدنة عن " (01)عن جابر (9)ُب التحلل لئلحصار ٣برب مسلم
 ."كالبقرة عن سبعة ،سبعة

                                                 

 (.ُّٔٗبرقم  ُٓٓٓ/ِحية )أخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب األضاحي، ابب سن األض (ُ)
 (.ُُٕ/ُّشرح النوكم على مسلم ) (ِ)
: ضراب الفحل، يقاؿ: ينزك أم: كثب، كمنو نزك التيس، كال يقاؿ إال للشاء كالػدكاب كالبقػر ُب النزواف (ّ)

 معُب السفاد".
 (.ِٕ/ٓ(، ا٤بخصص)ِّٗ/ّ(، اتج العركس )ُّٗ/ُٓانظر: لساف العرب )

 (.ّٓٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ِٔ/ُِ(، العزيز )ُِٔ/ُٖر: هناية ا٤بطلب )انظ (ْ)
 ُب ؽ "ٯبزئ". (ٓ)
 (.ِِٓ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُّّ/ٖ(، هناية احملتاج )ّٓٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٔ)
 (.َٓٓ(، اإلسعاد )ص: ّٓٗ/ٖ(، اجملموع )ّْْ/ُانظر: ا٤بهذب ) (ٕ)
 أك البقرة، كخصصها بعضهم ابإلبل، ٠بي بو: لسمنها كعظم جسمها.  : ىي الناقةالبدنة (ٖ)

 (.َٖ/ُ(، مشارؽ األنوار )َُٖ/ُ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث )ّٗ/ُانظر: ا٤بصباح ا٤بنّب )
أخرجػػو مسػػلم ُب صػػحيحو، كتػػاب ا٢بػػج، ابب االشػػَباؾ ُب ا٥بػػدم كإجػػزاء البقػػرة كالبدنػػة كػػل منهمػػا عػػن  (ٗ)

 (.ُُّٖبرقم  ٓٓٗ/ِسبعة )
، شػهد بػدرنا، ككػاف ينقػل ألصػحابو ا٤بػاء جابر بػن عبػد ا َّ بػن عمػرك بػن حػراـ األنصػارم السػلمي :ىو (َُ)

 ليلػػة البعػػّب ٟبسػػا كعشػػرين يومئػػذ، ٍب شػػهد بعػػدىا مػػع النػػيب ملسو هيلع هللا ىلص ٜبػػاف عشػػرة غػػزكة، اسػػتغفر لػػو النػػيب ملسو هيلع هللا ىلص
 ىػ، كصلى عليو أابف بن عثماف بن عفاف. ْٕمرة، توُب سنة 

 (.ْٔٓ/ُ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ُِٗ/ُ(، االستيعاب )ُٓ/ّانظر: الثقات البن حباف )
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من عليو شاة كاجبة ببعّب أك  (0)/كلو ضحى ،وظاىر أهنم مل يكونوا من أىل بيت واحد
ا كلو صرفو إذل مصرؼ أضحية تطوع من إىداء كتصدؽ بقرة كاف الزائد على السبع تطوعن 

ا على ما كرد بو ا٣برب، اقتصارن  (1)كلو اشَبؾ اثناف ُب شاتْب أضحية أك ىداين دل ٯبز ،كأكل
كإ٭با جاز إعتاؽ نصفي عبدين عن الكفارة؛ ألف ا٤بدار ٍبىَّ على ٚبليص الرقبة كقد كجد كىنا 

كأشرؾ  (3)[أك عنو]كلو ذبح شاة عنو كعن أىلو  ،ٗبا فعل (2)وجدتعلى التضحية بشاة كدل 
 مالله"كقاؿ:  أنو ملسو هيلع هللا ىلص ضحى بكبشْب (7)، كعليهما ٞبل خرب مسلم(5)ُب ثواهبا جاز (4)[غّبه]

كا٢بصر ُب الشاة كالسبع ابعتبار العدد كالقدر  "،(8)[ومن أمة دمحم] تقبل من دمحم وآؿ دمحم
بقيد  (00)أك بقر (01)ُب األضحية سبع من ثِب إبل زئ٭با ٯبإجزاء الزائد، كإ (9)]ٲبنع[كالسن ال 

                                                 

 /أ(ٓٗهناية )ؿ/ (ُ)
 (.ٕٔ/ٖ(، كفاية النبيو )ّٖٗ/ٖ(، اجملموع )ُٕ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 "يوجد". ُب ؽ (ّ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ْ)
 ُب األصل "غّبىا"، كا٤بثبت من ؽ، كىو الصواب. (ٓ)
 (.ُِْ/ٔ(، مغِب احملتاج )ََٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ِٖٓانظر: كفاية األخيار )ص:  (ٔ)
سػم (، كلفظ ا٢بديث: "أمر بكبش أقرف يطل ُب سواد.." ا٢بديث كفيػو قػاؿ: "ابِّٗسبق ٚبرٯبو )ص:  (ٕ)

 هللا، اللهم تقبل من دمحم، كآؿ دمحم، كمن أمة دمحم، ٍب ضحى بو.
 األصل، كا٤بثبت من ؽ. غّب موجود (ٖ)
 ُب األصل "ا٤بنع"، كا٤بثبت من ؽ، كىو األنسب. (ٗ)
 : ىو ما دخل ُب السن السادسة. ثٍت إبل (َُ)

(، لسػػػػػػػاف العػػػػػػػرب َُُ/ُٓغػػػػػػػة )(، هتػػػػػػػذيب اللِٕ/ّانظػػػػػػػر: غريػػػػػػػب ا٢بػػػػػػػديث للقاسػػػػػػػم بػػػػػػػن سػػػػػػػبلـ )
(ُْ/ُِّ.) 

 : ىو ما دخل ُب السن الثالثة. ثٍت بقر (ُُ)
(، ٦بمػع ٕبػار األنػوار ُٖٓ(، ا٤بطلػع علػى ألفػاظ ا٤بقنػع )ص: ِِٔ/ُانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث )

(ُ/َّٖ.) 
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يعُب على قصد األضحية بذلك ا١بزء أك أبكثر منو فلو ذٕبت ال هبذا  (يذبح)زاه بقولو: 
سبعها أضحية؛ ألف إراقة الدـ ىو مقصود األضحية فإذا دل ٰبصل فبل  (0)ٯبز شراءالقصد دل 

 أضحية كإف فرؽ ٝبيع اللحم على الفقراء.
ىنا  (2)أك يفرؽ أبف ما (1)نظّب ما أيٌب ل جيزئ ىنا تقدـ النية على الذبحوى
كال يتوقف إجزاء  ،ٍب ٧بل نظر ؟ٖببلفو (3)[غّب األضحية]ا كىو قصد غّبه صارفن 

يريد اللحم  (ابيع) ػػوػػ(وإف شارك)ذلك على إرادة التشريك األضحية بل ٯبزئ 
ما إذا شارؾ من يضحي ػػػ(ك)ألكل ابألكذل ابألسباع الباقية ليبيعو فاشَباؾ من يريد ا

فتجزم البدنة أك البقرة  (4)ٯبزيوفإنو  (عن دـ نسك)سبع بأك لزمو دـ ُب نسكو 
  (7)كالتمتع (5)رافعمن لزمو سبع شياه أبسباب ٨بتلفة كمحظورات اإلحراـ كالقً 

                                                 

 ُب ؽ "دل يقع" بدؿ "دل ٯبز شراء". (ُ)
 (.  ِٗٓانظر: )ص:  (ِ)
 ا" ساقط من ؽ."م (ّ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ْ)
 ُب ؽ "ٯبزئ بو". (ٓ)
 : الوصل كا١بمع.لغة القراف (ٔ)

: أف ٯبمع بْب ا٢بج كالعمرة بنية كاحدة، كتلبية كاحدة، كإحراـ كاحػد، كطػواؼ كاحػد، كسػعي اصطالحا
 كاحد، فيقوؿ: لبيك ٕبجة كعمرة. 

 (.ْٗ(، أنيس الفقهاء )ص: ِٓ/ْ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث )ّّٔ/ُّانظر: لساف العرب )
 : كل ما انتفع بو.التمتع لغة (ٕ)

 : أف ٰبـر ابلعمرة ُب أشهر ا٢بج كيفرغ منها ٍب ٰبج من عامو.اصطالحا
 (.ّٖٔ/ُ(، ا٤بهذب )َٕ(، التنبيو )ص: ِٔٓ/ِانظر: ا٤بصباح ا٤بنّب )
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 ا١بزاء ا٤بماثلة فبل ؛ ألف ا٤برعٌي ُب(3)اإلحراـ (2)كأا٢بـر  (1)لصيدا (جزاءٍ )عن  (ال) (0)كالنذر
بل لو كجب على رجل شااتف ُب صيد دل ٯبز أف يذبح عنهما  ظبا،٘بزئ بدنة عن سبع 
 .(4)بدنة، ذكره الشيخاف
كىو كاضح ُب الذبح أما لو أراد التقود أك التعديل كما ىو صفة دـ ": (5)قاؿ اؼبصنف

 . انتهى."فضلا١بزاء فإنو ٯبزئ بل ذلك أفضل؛ ألف التصدؽ ٗبائة مكاف عشرة أ
؛ ألف قيمة البدنة فيها قيمة الشاة أك الشياه كزايدة إذ (7)كىو جلي مفهـو من كبلمهما

، كقضيتو أنو لو قـو السبع فزادت "مائة كعشرة" :البد أف يكوف أكثر كما يصرح بو قولو
 قيمتو على قيمة الشاة أجزأه.

ا١بزاء ال ٯبوز أف  إٝباع األصحاب على أف من كجبت عليو شاة ُب (8)ونقل بعضهم
 ٱبرج عنها بدنة أك بقرة ٧بموؿ على ما قالو ا٤بصنف.

 ال ُب " (00)كعدؿ عن قوؿ أصلو ،ُب قولو: أك التعديل ٗبعُب الواك (01)الٍب (9)[كأك]

                                                 

 كالوجوب.  : النحبلغة النذر (ُ)
 : أف يوجب اإًلنساف على نفسو شيئان دل يكن كاجبان عليو.اصطالحا

 (.ُِّ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُٕٗ/ُْ(، اتج العركس )ََِ/ٓانظر: لساف العرب )
 ُب ؽ "لصيد". (ِ)
 ُب ؽ "ك". (ّ)
 (.ٖٗٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ُْٓ(، شرح ا٢باكم الصغّب للقونوم )ص: ُّٖ/ٕانظر: الوسيط ) (ْ)
 (.ُٗٗ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُٕ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.َّٓ/ّانظر: إخبلص الناكم ) (ٔ)
 (.ُٗٗ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُٕ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
   .(ُِٔ/ٓالغرر البهية )(، حاشية العبادم على ِِٔ/ُ(، ركضة الطالبْب )َِّ/ْالبياف )انظر:  (ٖ)
 كا٤بثبت من ؽ. ُب األصل "أك أك"، كىو تصحيف، (ٗ)
 "الٍب" ساقط من ؽ. (َُ)
 (.ِٗٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ُُ)
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عن الشاة  (3)سبعال (2)[إجزاء]يكفي  (1)كالجزاء شجر ا٢بـر  (0)شمليإذل األجزاء ل "الصيد
كزعمو أف العلة  ،(5)ا ٤با ُب اإلسعادكما ىو ظاىر خبلفن   (4)بّبةالواجبة فيما قاربت سبع الك

 أيٌب ُب الشجر. (7)بصيد الكىي رعاية ا٤بماثلة ا٤بعتربة ُب الصيد 
ا لبعد ما بْب فيما قارب سبع الكبّبة أكذل بكونو تعبدن  (8)مناطأبف كجوب الشاة  يرد

هبم الشاة فيما قارب سبع الكبّبة ا فإٯباالشجر كا٢بيواف كقرب ما بْب أنواع ا٢بيواف كأيضن 
دكف سبع الواجب ُب الكبّبة مع أف اعتبار نسبتها إليها ابلسبع يقتضي إجزاء سبع البقرة 
فيها يدؿ على عدـ إجزاء السبع فيها، كعلى أف بْب الشاة كا٤بقاربة لسبع الكبّبة ٩باثلة ال 

 ابلنسبة السابقة فإعراضهم عن فيها عمبلن  (01)حيوةك بينها كبْب سبع البقرة كإال ال  (9)وجدي
عن البقرة ُب الشجرة  /أ[َُْ]ؿ/ إجزاء البدنة :النظر لذلك يقتضي ما قررتو ال يقاؿ

الكبّبة كعدـ إجزائها عنها ُب جزاء الصيد يدؿ على رعايتهم ا٤بماثلة فيو دكف الشجر؛ ألًن 
ثر فيما قلناه على أف نقوؿ ذلك إ٭با يدؿ على ٛباـ رعايتهم للمماثلة ٍب ال ىنا كىو ال يؤ 

دل  (00)السبعك  ،سبب إجزاء البدنة فيو اشتما٥با على ما ُب البقرة من إراقة الدـ الكامل كزايدة
ُب  (01)يشتمل على ما ُب الشاة فلم ٘بز عنها ٖببلؼ البقرة فإهنا ٘بزئ عن الشاة نظّب ما مرٌ 

 ٤با تقرر ٍب. (02)إجزاء البدنة عن البقرة
                                                 

 ُب ؽ "لشمل". (ُ)
 ُب ؽ "فبل". (ِ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ّ)
 ُب ؽ "سبع". (ْ)
 (.ِِٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ُْٓ/ٕ(، اجملموع )َِٕ/ِانظر: الوسيط ) (ٓ)
 (.َٔٓاإلسعاد )ص:  (ٔ)
 " بدؿ "بصيد ال".ُب ؽ "تعديبل (ٕ)
(ٖ) ."  ُب ؽ "مثبلن
 ُب ؽ "توجد". (ٗ)
 ُب ؽ "حيوة" بدكف حرؼ الواك. (َُ)
 ُب ؽ "السبع" بدكف حرؼ الواك. (ُُ)
 ذكره قبل بضعة أسطر. (ُِ)
 ُب ؽ تقدد كلمة "البقرة" على "البدنو". (ُّ)
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 إجزاء السبع عن الشاة غّب صحيح ٤با علمت (1)]على[هبذا  (0)[اإلسعاد] واستدالؿ
ا ك٘بزئ الشاة كالسبع ٩با السابق أيضن  (2)من الفرؽ الواضح بينهما كأيٌب ىنا تقييد ا٤بصنف 

 ذكر.
ا بشرط أف ال يذىب منها  أك عرضن لذلك ا٢بيواف ا٤بضحى بو طوالن  (فإف شق أذف)

 ،(5)مشقوقة األذف ين التضحية ابلشرقاء كىع (4)، كالنهي(3)شيء ابلشق إذ ال نقص فيو
أك على ما أبْب منو شيء ابلشرؽ أك ا٣برؽ  ،٧بموؿ على التنزيو ،(7)مثقوبتها يكا٣برقاء كى

 ذلك ا٤بباف كلف خلقت ببل أذف لفوات جزء ملكوؿ كال يضر (8)/فإنو ال ٯبزئ كإف قل
 .(01)قطع بعض أذف تدرل من غّب إابنة] (9)أيضنا

                                                 

 (.َٔٓ)ص:  ُب األصل "لئلسعاد"، كا٤بثبت من ؽ، كىو األنسب. كانظر للمسللة: اإلسعاد (ُ)
 ُب األصل "عن"، كا٤بثبت من ؽ، كىو األنسب. (ِ)
 (.َّٓ/ّانظر: إخبلص الناكم ) (ّ)
   (.ُِٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُٗٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )َُْ/ٖانظر: اجملموع ) (ْ)
(، كالنسػائي َِْٖبػرقم  ٕٗ/ّأخرجو أبو داكد ُب سننو، كتاب الضحااي، ابب ما يكره من الضحااي ) (ٓ)

(، كابػن ماجػػو ُب سػننو، كتػاب األضػػاحي، ابب ّّْٕبػرقم  ُِٔ/ُٕب سػننو، كتػاب الضػػحااي، ابب )
(، مػػػػػن ِٖٓبػػػػػرقم  َُِ/ِ(، كأٞبػػػػػد ُب مسػػػػػنده )ُِّْبػػػػػرقم  ََُٓ/ِمػػػػػا يكػػػػػره أف يضػػػػػحى بػػػػػو )

بعػػػػوراء، كال حػػػػديث علػػػػي هنع هللا يضر قػػػػاؿ: "أمػػػػرًن رسػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف نستشػػػػرؼ العػػػػْب كاألذنػػػػْب، كال نضػػػػحي 
 مقابلة، كال مدابرة، كال خرقاء، كال شرقاء".
 (، ما عدا ٝبلة االستشراؼ.ّٕٕ/ِاألـ ) -كا٢بديث ضعفو األلباين ُب ضعيف أبو داكد

 (.َُّ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُٕٕ/َُ(، لساف العرب )ُّٕ/ِانظر: ٝبهرة اللغة ) (ٔ)
 (.ِٔ/ِ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث )ُِٕ/ِ(، مقاييس اللغة )َُٓ/ْانظر: كتاب العْب ) (ٕ)
 /ب(ٓٗهناية )ؿ/ (ٖ)
 "أيضنا" ساقط من ؽ. (ٗ)
(، شػػرح ا٢بػػاكم الصػػغّب ُْٕ/ّ(، األنػػوار ألعمػػاؿ األبػػرار )ّّٕانظػػر: الشػػامل البػػن الصػػباغ )ص:  (َُ)

 (.ُْٖللقونوم )ص: 
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 كىي ما قطع من مقدـ أذهنا قلفة كتدلت  (1)[بفتح ا٤بوحدة عن اؼبقابلة (0)وأما النهي
ىي ما قطع من مؤخر أذهنا قلفة كتدلت ك  (3)[اأيضن ]كا٤بدابرة بفتح ا٤بوحدة  ،(2)من غّب إابنة

ال ذات ) ،، كالقلفة األكذل تسمى اإلقبالة كالثانية تسمى اإلدابرة فهو للتنزيو(4)كذلك
أك رجي زكالو؛ ألنو يفسد اللحم  (8)كاحملرر (7)ا ؼبا ُب اغباويخالفً كإف قل  ((5)جرب
ا خالفً كإف دل ينعدـ ابلكلية  (جنوف قل بو رعي)ال ذات  (و) ،(01)كينقص القيمة (9)كالودؾ

فبل بد أف يكوف ٥با إدراؾ تساكم بو أمثا٥با ُب  (01)؛ ألف ذلك يورث ا٥بزاؿ(00)ؼبا ُب أصلو
ال  إليها: ٍب (02) فاندفع قوؿ البلقيِبيعد ُب تسمية ذلك جنوًنن كال  ،الرعي حٌب ال يقل رعيها

  .منها عقل (03)طلبت

                                                 

 سبق ٚبرٯبو آنفا. (ُ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ِ)
(، ا٤بصػػػػػػباح ا٤بنػػػػػػّب ِِٕ/ْ(، لسػػػػػػاف العػػػػػػرب )َُُ/ُديث للقاسػػػػػػم بػػػػػػن سػػػػػػبلـ )انظػػػػػػر: غريػػػػػػب ا٢بػػػػػػ (ّ)

(ِ/ْٖٖ.) 
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ْ)
 (.ٖٗ/ِ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث )َُْ/ٗ(، هتذيب اللغة )ِٔٗ/ُانظر: ٝبهرة اللغة ) (ٓ)
 أم: العيب كىو بثر يعلو أبداف الناس كاإلبل. جرب (ٔ)

 (.ُْٓ/ِ(، اتج العركس )ٔٔ(، القاموس احمليط )ص: ِٗٓ/ُ)انظر: لساف العرب 
 (.ِٗٔا٢باكم الصغّب )ص:  (ٕ)
 (.ُْٖٓ/ّاحملرر ) (ٖ)
 : ىو دسم اللحم كدىنو الذم يستخرج منو.الودؾ (ٗ)

 (.ّٓٔ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )َٗٓ/َُ(، لساف العرب )ُٗٔ/ٓانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث )
 (.ُِٖ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّٓٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )َٖ/ٖ: كفاية النبيو )انظر (َُ)
 (.ِٗٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ُُ)
 (.ُّٔ/ٓ(، الغرر البهية )َٖٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ٔٔ/ُِانظر: العزيز ) (ُِ)
 (.ِٓٔ/ْالتدريب ) (ُّ)
 ُب ؽ "يطلب". (ُْ)
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 كلو بقيت  ،(1)كىو ذىاب ضوء أحد العينْب (عور)أك  (0)[ عمى ]ال ذات  ( و )
 .(4)كللخرب اآلٌب ،(3)لفوات ا٤بقصود كىو كماؿ النظر ،(2)ا٢بدقة

أبنو إف  (7)وقيده الروايين ،(5)اغالبن  كىي ضعيفة البصر مع سيبلف الدمع وذبزئ العمشاء
؛ (9)كا٤بكوية ،أيابه (8)وإطالقهمكاف لبياض اشَبط أف ال يذىب أكثر الضوء كإال دل ٯبز، 

؛ ألهنا تبصر (01)كالعشواء كىي الٍب ال تبصر ليبلن  ،كصغّبة األذف ،ألف ذلك ال يؤثر ُب اللحم
 .(00)كقت الرعي
ال  (و) ،ال ٘بزئ كىو ٧بتمل كٰبتمل خبلفو  فقطأهنا لو كانت تبصر ليبلن  وقضيتو

ٕبيث تسبقها ا٤باشية  ((02)عرج)ال ذات بْب  (و) ،(01)ٕبيث يوجب ا٥بزاؿ (بُت مرض)ذات 

                                                 

 سياؽ.ُب األصل "أعمى"، كا٤بثبت من ؽ، كىو مقتضى ال (ُ)
 (.ُْٓ/ُّ(، اتج العركس )ُِٔ/ْ(، لساف العرب )َّْ/ِانظر: احملكم كاحمليط األعظم ) (ِ)
 : ىي السواد األعظم الذم ُب العْب.اغبدقة (ّ)

 (.ِٔٗ(، ٙبرير ألفاظ التنبيو )ص: ُْٔٓ/ْ(، الصحاح )َْٓ/ُانظر: ٝبهرة اللغة )
 (.ُِٖ/ٔ(، مغِب احملتاج )َٗٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ُِّانظر: فتح القريب اجمليب )ص:  (ْ)
   (.ِِٓ انظر: )ص: (ٓ)
 (.ِْٗ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )َِّ/ٔ(، لساف العرب )ِٕٔ/ُانظر: كتاب العْب ) (ٔ)
 (.ُٖٕ/ْٕبر ا٤بذىب ) (ٕ)
 (.ُٖ/ٖ(، كفاية النبيو )ُٓٗ/ّ(، ركضة الطالبْب )ٔٔ/ُِانظر: العزيز ) (ٖ)
 د ٕبديدة ك٫بوه. : حرؽ ا١بلالكي (ٗ)

 (.ِّْ/ّٗ(، اتج العركس )ِّٓ/ُٓ(، لساف العرب )ُٕٔ/ُانظر: ٝبهرة اللغة )
 (.ِٖٓ/ِ(، احملكم كاحمليط األعظم )ِِّ/ْ(، مقاييس اللغة )ُٖٖ/ِانظر: كتاب العْب ) (َُ)
 (.ُِٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ََْ/ٖ(، اجملموع )ُٖ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ُُ)
 السمن كىو النحافة. : ضد اؽبزاؿ (ُِ)

 (.ّٖٔ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُِٕٙبرير ألفاظ التنبيو )ص: (، َُّْ/ْالصحاح )انظر: 
 : ىو االنعطاؼ ُب ا٤بشي كالغمز. عرجال (ُّ)

 (.َُْ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )َِّ/ِ(، لساف العرب )ِّٖ/ُانظر: الصحاح )
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كإف حدث هبا العرج ٙبت السكْب كمثلو ابألكذل  ،الطيب كتتخلف عن القطيع الكؤلإذل 
 .(0)انكسار بعض األعضاء

ٗبعجمة فتحتية مكسورة مشددة فمهملة  شىيًٌعىةً النهي عن اٍلمي  (1)وروى أضبد وأبو داود
ال ذات  (و) ،(4) أك عادة أجزأتفإف كاف كسبلن  ،(3)أك علة (2)[٥بزاؿ]كىي ا٤بتلخرة عن الغنم 

٤با  (5)ا للماورديخالفً ٕبيث ذىب ٨بها ٖببلؼ اليسّب من ذلك كلو غّب خلقي  (ىزاؿ)بْب 
، واؼبريضة البُت مرضها، العوراء البُت عورىا" أربع ال ذبزئ ُب األضاحيملسو هيلع هللا ىلص:  صح من قولو

بضم أكلو كسكوف اثنيو ككسر اثلثو ملخوذ  (7)"يقِ نْ والعجفاء اليت ال تػُ ، والعرجاء البُت عرجها
                                                 

 (.ِٗٓية األخيار )ص: (، كفاُْٗ/ّ(، ركضة الطالبْب )ٓٔ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
(، كأبػػػو داكد ُب سػػػننو، كتػػػاب الضػػػحااي، ابب مػػػا يكػػػره مػػػن ُِٕٓٔبػػػرقم  ُٗٗ/ِٗأٞبػػػد ُب ا٤بسػػػند ) (ِ)

( من طريق أيب ٞبيد الرعيِب، أخػربين يزيػد ذك مصػر، قػاؿ: أتيػت عتبػة بػن َِّٖبرقم  ٕٗ/ّالضحااي )
أجػػػػد شػػػػيئا يعجبػػػػِب غػػػػّب ثرمػػػػاء  عبػػػد السػػػػلمي فقلػػػػت: اي أاب الوليػػػػد، إين خرجػػػػت ألػػػػتمس الضػػػػحااي فلػػػػم

فكرىتها فما تقوؿ؟ قاؿ: أفبل جئتِب هبػا. قلػت: سػبحاف هللا ٘بػوز عنػك كال ٘بػوز عػِب. قػاؿ: نعػم، إنػك 
تشػػػػك كال أشػػػػك، إ٭بػػػػا " هنػػػػى رسػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عػػػػن ا٤بصػػػػفرة، كا٤بستلصػػػػلة، كالبخقػػػػاء كا٤بشػػػػيعة، ككسػػػػرا، 

 دك ٠باخها ". كا٤بصفرة: الٍب تستلصل أذهنا حٌب يب
(: "إسػػػناده ضػػػعيف؛ أبػػػو ٞبيػػػد كشػػػيخو يزيػػػد ّٕٔ/ِاألـ ) –قػػػاؿ األلبػػػاين ُب ضػػػعيف سػػػنن أيب داكد 

 ٦بهوالف؛ كما قاؿ ابن حـز كغّبه".
 ُب األصل "ا٥بزاؿ"، كا٤بثبت من ؽ، كىو الصواب. (ّ)
 (.ِّٗ/ُ) (، ا٤بصباح ا٤بنّبُٖٗ/ٖ(، لساف العرب )َِٓ/ِانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث ) (ْ)
 (.َّٓ(، كفاية األخيار )ص: َِْ/ٖ(، اجملموع )ْْٓ/ْانظر: البياف ) (ٓ)
 (.ِٖ/ُٓا٢باكم الكبّب ) (ٔ)
(، َِِٖبػػػػػرقم  ٕٗ/ّأخرجػػػػػو أبػػػػػو داكد ُب سػػػػػننو، كتػػػػػاب الضػػػػػحااي، ابب مػػػػػا يكػػػػػره مػػػػػن الضػػػػػحااي ) (ٕ)

(، كالنسػائي ُْٕٗ بػرقم ُّٕ/ّكالَبمذم ُب سننو، أبواب األضاحي، ابب ماال ٯبػوز مػن األضػاحي )
(، كابػػػن ماجػػػو ُب سػػػننو، كتػػػاب األضػػػاحي، ابب مػػػا يكػػػره أف ْْْٓبػػػرقم  ّّٗ/ُْب سػػػننو الكػػػربل )

(، كا٢بػػػػػاكم ُب ُٖٔٔٔبػػػػػرقم  ُُٔ/َّ(، كأٞبػػػػػد ُب مسػػػػػنده )ُّْْبػػػػػرقم  ََُٓ/ِيضػػػػػحى بػػػػػو )
عػن  (، ٝبيعهم من طريق سليماف بن عبد الػرٞبن، عػن عبيػد بػن فػّبكز،ُُٖٕبرقم  َْٔ/ُا٤بستدرؾ )

 الرباء بن عازب هنع هللا يضر.
= 
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كألف البْب من  ،(0)ال مخ ٥با من ا٥بزاؿ :من النقي بكسر النوف كإسكاف القاؼ كىو ا٤بخ أم
ة أك يى لٍ أى أك  عو ٍر كبعض ضى   (فوات جزء)ال ذات بْب  (و) ،ذلك يؤثر ُب اللحم ٖببلؼ اليسّب

كجزء كبّب من ٫بو فخذ ال  ،ألنو بْب ابلنسبة إليها ؛(1)كإف قل كما مر فو ذي بعض أي  ك بو نى ذى 
 .(2)يسّب؛ ألنو ابلنسبة إليو غّب بْب

كال يؤثر فوات  ،فوات ا١بزء صحيح ابلنسبة لؤلذف ال لنحو الفخذ (3)اويفإطالؽ اغب
 .(5)كلصلو (4)وٮبو عبارة ا٤بصنفيا ٤با خبلفن /ب[ َُْ]ؿ/بعض األسناف كلو أكثرىا 

كفقد  (8)وصوبو الزركشي (7)كما حبثو األذرعيا ُب االعتبلؼ دل ٯبز ، إف أثر نقصن نعم
من  عن احملققُت (01)ا ؼبا نقلو اإلماـخالفً  (9)ضةعلى األصح ُب الرو ا ا١بميع يضر مطلقن 

 اإلجزاء.
زم كال ٯب؛ ألف الذكر ٯبرم كال ضرع لو كا٤بعز لية أو ذنبأوذبزئ ـبلوقة بال ضرع أو 

 .(00)لية لوأ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

ركاايت سليماف بن عبد الرٞبن، كقد أظهر علي بػن  قاؿ ا٢باكم: "ىذا حديث صحيح، كدل ٱبرجاه لقلة
 (.  َّٔ/ْا٤بديِب فضائلو كإتقانو". كصححو  األلباين ُب إركاء الغليل )

 (.ُِٔ/َْالعركس )(، اتج َّْ/ُٓ(، لساف العرب )ُُُ/ٓانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث ) (ُ)
   (.ِْٗانظر: )ص:  (ِ)
 (.ُّٔ/ٓ(، الغرر البهية )ٖٔ/ٖ(، كفاية النبيو )ُِٕ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ّ)
 (.ِٗٔا٢باكم الصغّب )ص:  (ْ)
 (.ِٕٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ٓ)
 (.ِٗٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٔ)
 (.ّّٔ/ْ، ٙبفة ا٢ببيب )(ُِٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّٔٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)
 (.ّٖٓ/ِالديباج ) (ٖ)
 (.ُٕٗ-ُٔٗ/ّركضة الطالبْب ) (ٗ)
 (.ُٕٔ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (َُ)
 (.ُْٔ/ٓ(، الغرر البهية )َُْ/ٖ(، اجملموع )ٖٔ/ُِانظر: العزيز ) (ُُ)
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 غّب  :أم (ال)كيؤثر فوات ا١بزء بقيده  (0)اأبهنا عضو الـز غالبن  وفارؽ اؼبخلوقة بال أذف
ا فبل يؤثر فوات ىذين ا١بزئْب إذ ال يؤثر نقصن  (قرف) (2)[فائتة] غّب (و (1)[خصية)]فائتة 

كبو ينجرب ما فات من البيضتْب مع أهنما ال يوكبلف  ككثرةا يزيده طيبن  (3)ابل ا٣بص ،ُب اللحم
 .(4)عادة ٖببلؼ األذف

  .اكقد يركل بغّبىم ٚبفيفن  (7)يْبيخص :أم (5)وئُتموج وصح أنو ملسو هيلع هللا ىلص ضحى بكبشُت
 (9)خّب الضحاية" :كللخرب الصحيح (8)للخرب السابق أكؿ الباب وذات القرف أفضل

  .(01)"الكبش األقرف

                                                 

 (.ُّٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ٖٓ/ٖ(، كفاية النبيو )ُٔٗ/ّانظر: ركضة الطالبْب ) (ُ)
 قط من األصل، كا٤بثبت من ؽ.سا (ِ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ّ)
 ُب ؽ "ا٣بصي". (ْ)
 (.ُّٓ(، الزبد البن رسبلف )ص: ِْ/ٖ(، التهذيب )ٖٔ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
(، ُِِّبػػرقم  َُّْ/ِأخرجػػو ابػػن ماجػػو ُب سػػننو، كتػػاب األضػػاحي، ابب أضػػاحي رسػػو هللا ملسو هيلع هللا ىلص ) (ٔ)

(، كا٢بػػاكم ُب ِِْٖٓبػػرقم  ّٕ/ّْ(، كأٞبػػد ُب مسػػنده )ُْبػػرقم  ُٓ/ُشػػيبو ُب مسػػنده )كابػػن أيب 
( ٝبػػػيعهم مػػػن َُْٕٗبػػػرقم  ْْٖ/ٗ(، كالبيهقػػػي ُب سػػػننو الكػػػربل )ْٕٕٓبػػػرقم  ِّٓ/ْا٤بسػػػتدرؾ )

 طريق أيب ىريره عن عائشة رضي هللا عنهما.
( مػػن ِٕٓٗبػرقم  ٓٗ/ّااي )كأخرجػو أبػو داكد ُب سػننو، كتػاب الضػحااي، ابب مػا يسػتحب مػن الضػح

 طريق أيب عياش عن جابر بن عبد هللا هنع هللا يضر. 
 (: "صحيح".َّٔ/ْقاؿ األلباين ُب إركاء الغليل )

 (.ْٗٔ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُُٗ/ُ(، لساف العرب )ُِٓ/ٓانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث) (ٕ)
 (.ِّٗانظر: )ص:  (ٖ)
 ُب ؽ "الضحية". (ٗ)
(، ُّٔٓبػػػرقم  ُٗٗ/ّداكد ُب سػػػننو، كتػػػاب ا١بنػػػائز، ابب كراىيػػػة ا٤بغػػػاالة ُب الكفػػػن ) أخرجػػػو أبػػػو (َُ)

(، َُّّبػػػرقم  َُْٔ/ِكابػػػن ماجػػػو ُب سػػػننو، كتػػػاب األضػػػاحي، ابب مػػػا يسػػػتحب مػػػن األضػػػاحي )
= 
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كال يضر كسر القرف إف دل يعب  ،(1)عن األصحاب (0)كما ُب اجملموعبل يكره غّبىا 
إذل  (3)يؤدايالفحل ككالدة األنثى إف دل  (2)]لكثرة نزكاف[كال أثر  ،كإف دمي ابلكسراللحم 

 .(5)بْب (4)فجى عى 
عن جـز  (9)ونقلو األذرعي (8)عن األصحاب (7)كما ُب اجملموع، ا٢بامل ال ٘بزئ نعم

 ؛ ألف ا٢بمل يهز٥با.وما يوافق (01)وصداقها (00)وُب بيوع الروضة، (01)صباعة منهم
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

(، ُٕٓٓبػػػػرقم  ِْٓ/ْ(، كا٢بػػػػاكم ُب ا٤بسػػػػتدرؾ )ِٖٕٔبػػػػرقم  ُْٔ/ٖكالطػػػػرباين ُب ا٤بعجػػػػم الكبػػػػّب )
 (.ُُِٖبرقم  ِِْ/ِالصغرل )كالبيهقي ُب سننو 

 (: "ضعيف". ُٗٓ/ُقاؿ األلباين ُب مشكاة ا٤بصابيح )
 (.َِْ/ٖاجملموع ) (ُ)
 (.ّّٔ/ْ(، ٙبفة ا٢ببيب )ُٗٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ّٔٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ِ)
 ُب األصل "ككثرة زكاف"، كا٤بثبت من ؼ، كىو األنسب. (ّ)
 ت على الشيء أنزك نزكا إذا كثبت عليو.: الوثوب، يقاؿ: نزك والنزواف 
 (.ُّٗ/ُٓ(، لساف العرب )ُْٔ(، ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص: ْْ/ٓانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث ) 
 ُب ؽ "يودٮبا". (ْ)
 : ىو ا٥بزاؿ كذىاب السمن، كا١بمع عجاؼ.عجفال (ٓ)

 (.ّْٗ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِّّ/ٗانظر: لساف العرب )
 (.ْٖ/ٖ(، كفاية النبيو )ُٓٗ/ّ(، ركضة الطالبْب )ْٔ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ِْٖ/ٓاجملموع ) (ٕ)
 (.ُّْ/ٖ(، هناية احملتاج )ُٗٔ/ٓ(، الغرر البهية )ِّّ/َِانظر: ا٥بداية إذل أكىاـ الكفاية ) (ٖ)
 (.ُِٖ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّٔٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٗ)
 (.َُٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ُّٓ(، كفاية األخيار )ص: َِٔ/ّ)انظر: البياف  (َُ)
 (.َْٔ/ّركضة الطالبْب ) (ُُ)
 (.ِٔٗ/ٕا٤بصدر السابق ) (ُِ)
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(0)الرفعة وقوؿ ابن
 ي،اللحم فهو كا٣بص (1)]نقص[ا٤بشهور إجزاؤىا؛ ألف ا١بنْب ٯبرب  :

ا بدليل ، كأبف زايدة اللحم ال ٯبرب عيبن (3)أبف ا١بنْب قد ال يبلغ حد األكل كا٤بضغة (2)مردكدك 
فحمل اإلجزاء على ما إذا دل ٰبصل نقص اب٢بمل  (5)/(4)وتوسط األذرعي ،العرجاء السمينة
 (01)والنووي (9)وفيو نظر فإف ابن الرفعة، (8)[ىزا٥با] (7)ٍْبى بػى  عيب إذا حصلكعدمو على ما 

متفقاف على أف ا٥بزيلة لعيب ال ٘بزئ فبل يتحقق اختبلفهما ىنا إال إذا دل ٰبصل فيها 
اإلجزاء أبف ذكرىم حكم األكل من كلد األضحية صريح ُب جواز  (00)وأتييد الشارحنقص، 

بُت طلوع ) (02)[ذبح]تضحية  ٘بزئكإ٭با  ،ُب أحكاـ الولد (01)التضحية هبا يرده ما أيٌب
قدر )مضى  (و) ،بناء على دخوؿ كقت صبلة العيد بو كىو ا٤بعتمد (النحر)يـو  (مشس
 ((0)خطبتو) (03)[قدر أخف ما ٯبزئ من (و)العيد  :أم (صالتو)]ما ٯبزئ من  (أخف
 .(2)وتبعو البلقيٍتالقدر ا٤بعتاد  حيث قاؿ: ال يكفي أقل ٦بزئ بل البد من (1)ا لإلماـخالفً 

                                                 

 (.ّٖ/ٖكفاية النبيو ) (ُ)
 ُب األصل "بعض"، كا٤بثبت من ؽ، كىو األنسب. (ِ)
 ُب ؽ "كا٣بصاء مردكد" بدؿ " كا٣بصي كمردكد". (ّ)
 (.ّٖٕ/ِ(، إعانة الطالبْب )ُِٖ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّٔٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ْ)
 (.ُِٖ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّٔٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٓ)
 /أ(ٔٗهناية )ؿ/ (ٔ)
 ُب ؽ "يبْب". (ٕ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ٖ)
 (.ٕٗ/ٖكفاية النبيو ) (ٗ)
 (.ََْ/ٖاجملموع ) (َُ)
 /أ(.ُٔٔشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ُُ)
 (.  ُِٖانظر: )ص:  (ُِ)
 ُب األصل "يذبح"، كا٤بثبت من ؽ، كىو األنسب. (ُّ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ُْ)
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 ،(3)ا من ا٣ببلؼإذل مضي ذلك من ارتفاعها كرمح خركجن  واألفضل أتخَت التضحية
فيدخل كقتها كلو مىٍنذيكرىة ٗبضي قدر الصبلة كا٣بطبتْب من  (التشريق)أايـ  (مضي)بْب  (و)

شريق الثبلثة كينتهي بغركب مشس آخر أايـ الت ،طلوع الشمس كلو قبل مضي كقت الكراىة
 .(4)بعد يـو النحر

أوؿ ما يبدأ بو ُب يومنا ": (5)٣برب الصحيحْب فلو ذبح بعد ذلك أو قبلو مل يقع أضحية
ٍب نرجع فننحر من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإمنا ىو غبم قدمو  ىذا نصلي

 ."يءلو ليس من النسك ُب شىأل
، (8)"ُب كل أايـ التشريق ذبح" وػبرب "،ال يذحبن أحد قبل أف يصلي": (7)ك٣برب مسلم

(9)صححو ابن حباف "،وأايـ مٌت كلها منحر"كُب ركاية 
ابلزماف  ديرلتق: كا٤براد ابألخبار اقالوا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

(، شػػػػرح ا٢بػػػػاكم الصػػػػغّب للقونػػػػوم ُٗٗ/ّ(، ركضػػػػة الطػػػػالبْب )ّٕٗانظػػػػر: اللبػػػػاب للمحػػػػاملي )ص:  (ُ)
 (.ُُٓ)ص: 

 (.ُٕٕ-ُٕٔ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ِ)
 (.ِٓٔ/ْالتدريب ) (ّ)
 (.ُّٓ(، غاية البياف )ص: ُٗٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ِِّ/ِنظر: فتح الوىاب )ا (ْ)
 (.ّٕٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ُِْ/ُٓ(، ا٢باكم الكبّب )ِْْ/ِانظر: األـ ) (ٓ)
(، كمسػلم ُب ْٓٓٓبػرقم  ٗٗ/ٕأخرجو البخارم ُب صحيحو، كتػاب األضػاحي، ابب سػنة األضػحية ) (ٔ)

(، كبلٮبػا مػن حػديث الػرباء بػن عػازب ُُٔٗبرقم  ُّٓٓ/ّها )صحيحو، كتاب األضاحي، ابب كقت
 مهنع هللا يضر.

 (.ُُٔٗبرقم  ُّٓٓ/ّأخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب األضاحي، ابب كقتها ) (ٕ)
(، كالطػرباين ُب ا٤بعجػم ّّٔ/ٖ(، كالبػزار ُب مسػنده )ُُٕٓٔبػرقم  ُّٔ/ِٕأخرجو أٞبد ُب مسنده ) (ٖ)

(، كالبيهقػػػػػي ُب السػػػػػنن ْٖٕٓبػػػػػرقم  ُِٓ/ٓلػػػػػدارقطِب ُب سػػػػػننو )(، كآُّٖبػػػػػرقم  ُّٖ/ِالكبػػػػػّب )
 (.  ُِّٖبرقم  ِِٕ/ِالصغرل )

 (.ّْٖ/ِكا٢بديث صححو األلباين ُب صحيح ا١بامع الصغّب )
(: "كػػل فجػػاج مػػُب ّْٖٓبػػرقم  ُٔٔ/ٗدل أقػػف علػػى ىػػذه اللفظػػة ُب مطبوعػػة اإلحسػػاف، كالػػذم فيػػو ) (ٗ)

ليسػػػت  -أم: أايـ-(: "كىػػػذه الػػػزايدة ِّٓ/ْص ا٢ببػػػّب )منحػػػر"،  كقػػػاؿ ا٢بػػػافظ ابػػػن حجػػػر ُب تلخػػػي
= 
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كبفوات الوقت ٯبب قضاء  ،ألنو أضبط كأشبو ٗبواقيت الصبلة كغّبىا ال بفعل الصبلة
 ،يسقط بفوات الوقت (0)مر قد لزمو فلنذمنذكرة كمثلها لو قاؿ: جعلت ىذه أضحية؛ ألف ال

 .(1)متطوع هبا فإف ذٕبت حصل لو ثواب الصدقة ال األضحية ىكال تقض
(3)أم ا لو انتظر كقتها من قابلفيم (2)واستشكلو اإلماـ

فلم مانع من كقوعها قضاء  :
 النية ٩بيزة. (4)]كتكوف[ لؤلداء، فيو كإف كاف الوقت قاببلن 

ألف ا٤بقصود من  :أبف صبلحية الوقت لؤلداء ال يصح معو قصد القضاء أم وأجاب
 ا٤بقضيةالذبح ال ٱبتلف لو نول القضاء فبل فائدة لو ٖببلؼ ا٤بقصود من نوافل الصبلة 

كٗبا قررتو يتضح  ،القضاء ٍب فائدة ال ىنا (5)نية فإنو ٱبتلف ابألكقات فكاف لو /أ[َُٓ]ؿ/
 صـو أايـ بعينها كتركو ُب بعضها ال يصح قصد قضائو فيما أيٌب منها. من اعتاد :اقولو أيضن 

ساب أهنم لو غلطوا ككقفوا بعرفة ُب العاشر دل ٲبتد الذبح ٥بم ٕب ا الوقتوأفهم اعتبارً 
أك ُب  (8)[مع نفائس ال يستغِب عنها (7)على كبلـ طويل بينتو ُب حاشية اإليضاح]كقوفهم 

 الثامن كذٕبوا ُب التاسع دل ٯبزىم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

ٗبحفوظػػة، كاحملفػػوظ: )مػػُب  كلهػػا منحػػر(". كىػػو مػػا أخرجػػو مسػػلم ُب صػػحيحو، كتػػاب ا٢بػػج، ابب مػػا 
 (.   ُُِٖبرقم  ّٖٗ/ِجاء أف عرفة كلها موقف )

 ُب ؽ "فبل". (ُ)
 (.ُّٔ/ٖ(، هناية احملتاج )َُّ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّّْ/ُانظر: ا٤بهذب ) (ِ)
 (.ُٕٕ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ّ)
 "أم" ساقط من ؽ. (ْ)
 .، كا٤بثبت من ؽ، كىو الصوابكوف "ي كأ " األصلُب  (ٓ)
 "نية" ساقط من ؽ. (ٔ)
 (.ِّٖ-ِّٕحاشية اإليضاح )ص:  (ٕ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ٖ)
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كُب األضحية أشد كذلك ألنو ال أيمن ا٣بطاء ُب الذبح كألنو  اويكره الذبح ابلليل مطلقً 
 يها ضعف لكن تعددىا يستلنس بو.ف (2)من طرؽ (1)، كفيو هني مرسل(0)يقل حضور ا٤بساكْب فيو
عدـ الكراىة إذا ترجحت مصلحتو أك دعت إليو ضركرة كلف خشى  (3)وحبث األذرعي

ا أك احتاج ىو كأىلو لؤلكل منها أك نزؿ بو أضياؼ أك حضر ين هٍ األضحية أك نػى  (4)فوت
 مساكْب القرية كىم ٧بتاجوف إذل األكل منها.

ُب  (5)[ملتبسة ُب الوجود كإف دل توجد ا٤بقارنة] إف ذٕبت حاؿ كوهنا الضحية ذبزئوإمنا 
 (وإف تقدمت) النية،ذٕبو إايىا من حيث كوهنا ضحية فتجزئ  :أم (بنية ذحبها)الزمن 

بتقدٲبها عند تعيْب  (0)يقيدكإ٭با  ،(8)ا لؤلذرعيخبلفن  (7)على الذبح كدل يستحضرىا عنده

                                                 

 (.ّْٕ/ْياف )(، البُّٕ/ّ(، حلية العلماء )ُُْ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ُ)
 : قوؿ التابعي الكبّب: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كذا. اؼبرسل (ِ)

 (.ُِٗ/ُ(، تدريب الراكم )َٕ(، التقييد كاإليضاح )ص: ّْانظر: التقريب كالتيسّب )ص: 
د ا٤بلػػك، عػػن (، عػػن أشػػعث بػػن عبػػَُِِٗبػػرقم  ْٖٖ/ٗمنهػػا مػػا أخرجػػو البيهقػػي ُب السػػنن الكػػربل ) (ّ)

 ا٢بسن، قاؿ: "هنى عن جداد الليل كحصاد الليل كاألضحى ابلليل".
( مػػن حػػديث ابػػن عبػػاس، أف النػػيب صػػلى ُُْٖٓبػػرقم  َُٗ/ُُكأخرجػػو الطػػرباين ُب ا٤بعجػػم الكبػػّب )
.  هللا عليو كسلم هنى أف يضحى ليبلن

كبػػّب، كفيػػو سػػليماف بػػن سػػلمة (: "ركاه الطػػرباين ُب الَٖٗٓبػػرقم  ِّ/ْقػػاؿ ا٥بيثمػػي ُب ٦بمػػع الزكائػػد )
 ا٣ببائرم، كىو مَبكؾ".

(: "كىػذا موضػوع؛ آفتػو ا٣ببػائزم ىػذا، فإنػو كػاف ِٕٓ/َُقاؿ األلباين ُب سلسلة األحاديث الضعيفة )
 يكذب، كما قاؿ ابن ا١بنيد".

 (.ََٕ(، شرح ا٤بقدمة ا٢بضرمية )ص ّٕٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ِْٕ/ُانظر: ركض الطالب ) (ْ)
 "ٱبشى فوات" بدؿ "خشى فوت".ُب ؽ  (ٓ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ٔ)
 (.ِْٓ/ْ(، حاشيتا قليويب كعمّبة )ُٔٓ/ٗ(، النجم الوىاج )َُُ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ٕ)
 (.ُّّ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُْٔ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ٖ)
 ُب ؽ "يعتد". (ُ)
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كا٤براد تعينها ابلشخص أك ابلنوع على  ،ـا على الزكاة كالصو قياسن  (0)األضحية كما ُب اجملموع
كال يكفي على  ،ابشاة من غنمو الٍب ُب ملكو ال الٍب سيملكها على األكجو أيضن  لنيتهااألكجو 

أضحية أك  (2)ىاناها بقولو: جعلنأيٌب ا١بواب عنو تعيي (1)خْبيا٤بعتمد من شبو تناقض كقع للش
ٖببلؼ ا٤بعينة  (3)بة ُب نفسها فوجبت النية فيهاعن نذر ُب ذمتو عن النية عند الذبح؛ ألهنا قر 

ا فإف ذبح الوكيل ٩بيزن  (امسلمً )ابلذبح كالنية  :أم (كأف وكل هبما)٘بب فيها نية  (4)فبلابلنذر 
ا٤بائة بعد أف  (8)[أنو ملسو هيلع هللا ىلص استناب علينا هنع هللا يضر ُب ذبح ابقي ]البدف (7)٤با ُب مسلم (5)كنيتو ٯبزايف

٦بوسي ال  (9)/كالتقييد اب٤بسلم ُب الذبح لبلحَباز عن ٫بو ، كستْب٫بر منها بيده الشريفة ثبلاثن 
ا لعدـ صحتها من الكافر كُب النية لبلحَباز عنهما ٝبيعن  ،فقط (00)منوتوكيلو  (01)صحةبالكتايب 

 ، كمن ٍب كاف غّب ا٤بميز كمجنوف كسكراف كذلك.(01)اطلقن م
أنو ٯبوز التوكيل ُب النية كحدىا كُب الذبح كحده كتعبّب ا٤بًب هبما ال  ودبا تقرر يعلم

ُب األمرين، كال يضحي أحد عن حي ببل إذنو كال عن ميت دل  (02)ا للشارحخالفً يناُب ذلك 
                                                 

 (.ِّْ/ٖاجملموع ) (ُ)
 (.ََِ/ّ(، ركضة الطالبْب )ٖٕ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 ُب ؽ "جعلتها". (ّ)
 (.َُْ/ٖ(، هناية احملتاج )ُّّ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّٖٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ْ)
 ُب ؽ "كال". (ٓ)
 (.ِْٓ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُِّ/ِ(، فتح الوىاب )ُٔٓ/ٗانظر: النجم الوىاج ) (ٔ)
(، مػػن حػػػديث ُُِٖبػػػرقم  ٖٖٔ/ِحجػػة النػػيب ملسو هيلع هللا ىلص )أخرجػػو مسػػلم ُب صػػػحيحو، كتػػاب ا٢بػػػج، ابب  (ٕ)

جػػػابر مطػػػوال كفيػػػو: "ٍب انصػػػرؼ إذل ا٤بنحػػػر، فنحػػػر ثػػػبلاث كسػػػتْب بيػػػده، ٍب أعطػػػى عليِّػػػا، فنحػػػر مػػػا غػػػرب، 
 كأشركو ُب ىديو".

 ُب األصل "النذرة"، كىو تصحيف، كا٤بثبت من ؽ. (ٖ)
 /ب(ٔٗهناية )ؿ/ (ٗ)
 ُب ؽ "لصحة". (َُ)
 "فيو". ُب ؽ (ُُ)
 (.ُّٓ(، شرح ا٢باكم الصغّب للقونوم )ص: َْٓ/ٖ(، اجملموع )ُٕٗ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ُِ)
 /أ(.ُٕٔشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ُّ)
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 يضحي بكبشْب عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كبكبشْب عن يوص ٖببلؼ ما إذا أكصى فقد كاف علي هنع هللا يضر
ا"، كيقوؿ: نفسو فإف ضحى عن أحد ببل إذنو دل  (0)"أمرين رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف أضحي عنو أبدن

 يقع عنو كال عن غّبه.
كاحد ٩با ذكر من شاة  (وتعُت) ،عنو (2)قعيالصرؼ ف (1)[قبل]ت، ا٤بعينة ابلنذر ال نعم
(3)كأالزكاة 

لو  (جبعلو)ثِب اإلبل كالبقر للتضحية عمن ُب ذمتو ضحية كمن ال شيء ُب ذمتو  
 ضحية أك جعلتها ضحية كا٥بدم كالضحية ىذه البدنة مثبلن  :(4)لوقو لكىو مالك لو ضحية 

ًللًَّو عىلىيَّ أك علي   (ضحية)لو  (نذره)بسبب  (و)ُب ىذا كما أيٌب،  أضحي هبذه  (5)[أف]كى
عليو ذٕبها كال ٯبوز لو التصرؼ فيها بنحو بيع كإبداؿ  (7)تعْبيلزكاؿ ملكو عنها ٗبا ذكر ف

 .(8)كلو ٔبزء منها
: هلل علي أف أعتق ىذا العبد حيث ال يزكؿ ملكو عنو إال إبعتاقو كإف لو قاؿ وفارؽ ما

لزمو أبف ا٤بلك ُب األضحية كا٥بدم ا٤بعينْب ينتقل للمساكْب كُب العبد ال ينتقل بل ينفك 

                                                 

(، كالَبمػذم َِٕٗبػرقم  ْٗ/ّأخرجو أبو داكد ُب سػننو، كتػاب الضػحااي، ابب األضػحية عػن ا٤بيػت ) (ُ)
(، كأٞبػػد ُب ُْٓٗبػػرقم  ُّٔ/ّاألضػػحية عػػن ا٤بيػػت ) ُب سػػننو، أبػػواب األضػػاحي، ابب مػػا جػػاء ُب

(، ٝبػيعهم مػن طريػق شػريك، عػن أيب ُُٖٖٗبػرقم  ْْٖ/ٗ(، كالبيهقي ُب الكػربل )َِٔ/ِمسنده )
 ا٢بسناء، عن ا٢بكم، عن حنش.
(: "إسػػػػناده ضػػػػعيف، لسػػػػوء حفػػػػظ شػػػػريك، كحػػػػنش ُّٕ/ِاألـ ) -قػػػػاؿ األلبػػػػاين ُب ضػػػػعيف أيب داكد

 سناء ٦بهوؿ".ضعفو ا١بمهور، كأبو ا٢ب
 .، كا٤بثبت من ؽ، كىو األنسبقبل"ي" األصلُب  (ِ)
 ُب ؽ "فتقع". (ّ)
 ُب ؽ "ك". (ْ)
 ُب ؽ "كقولو". (ٓ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ٔ)
 ُب ؽ "فتعْب". (ٕ)
 (.ُّٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِٓ(، اإلسعاد )ص: ُٖانظر: التنبيو )ص:  (ٖ)
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ابلكلية ك٥بذا لو تلف دل ٯبب ٙبصيل بدلو؛ ألنو ا٤بستحق للعتق كقد تلف ٖببلؼ ما ىنا 
 .(0)ا عن كفارتو تعْبعْب عبدن  كلو ،لبقاء ا٤بستحقْب

أبف اليـو ا٤بعْب ال حق لو ٖببلؼ العبد ا٤بعْب للعتق  وفارؽ تعيُت يـو عن صـو عليو
فإف أعتق غّبه مع سبلمتو /ب[ َُٓ]ؿ/أك مات كجب إعتاؽ سليم  (1)[تعيب]فإف 

 كٛبكنو من عتقو أجزأه؛ ألنو دل ٱبرج عن ملكو ابلتعيْب.
كال أثر لنية جعلها أضحية لكن إشارة األخرس ا٤بفهمة كنطق  ،(2)كبو فارؽ نظّبه اآلٌب

 .(3)كما حبثو األذرعيالناطق 
كىل ]ا، : علي أف أتصدؽ أك نذرت التصدؽ هبذا ا٤باؿ أك الدراىم بعينها أيضن وقولو

كل   ؟(5)فرؽيك  ،(4)[اىذه الشاة ضحية حٌب يعينها أيضن  :ىذه الدراىم صدقة كقولو :قولو
ما ال  (7)بلؼ٣با عما التـز ُب ذمتو من أضحية كعتق تعينا اة أك عبدن كلو عْب ش ،٧بتمل

يصلح لؤلضحية كالعتق من ٫بو دراىم عينها عما التـز ُب ذمتو بنذر أك غّبه فبل يتعْب ألف 
 .(9)ا ضعف ألغيُب الذمة ضعيف، كإذا اجتمع سببن  (8)عماتعيْب كل منهما 

دل  (كبو عرجاء وصغَتة)ا ٲبنع التضحية يبن ما لو أشار إذل معيبة ع (ُب)الذبح  (ولـز)
تعْب كيلزمو يسن اإلجزاء، كقاؿ: جعلت ىذه أضحية أك علي أف أضحي هبا ف (01)بلغي

علي أف أضحي بعرجاء أك صغّبة؛ ألنو التـز  :كلف قاؿ  (بذمة)كاف االلتزاـ   (ولو) ،ذٕبها
                                                 

 (.  ُْٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ِّْ/ٖموع )(، اجملُٗ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 ُب األصل فراغ ٗبقدار كلمة، كا٤بثبت من ؽ. (ِ)
 سيذكره بعد بضعة أسطر. (ّ)
 (.ُُّ-َُّ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُْٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ْ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ٓ)
 ُب ؽ "أك يفرؽ". (ٔ)
 ُب ؽ "ٖببلؼ". (ٕ)
 ُب ؽ "ك٩با". (ٖ)
 (.ُّٕ/ٖ(، هناية احملتاج )ُْٓ/ٕ(، الوسيط )ُٖٖ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ٗ)
 ُب ؽ "تبلغ". (َُ)
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ألضحية ا٤بشركعة ذلك فيذٕبها ُب كقت التضحية كيصرفها مصرفها لكنها ال ٘بزئ عن ا
زاؿ عيبها قبل الذبح كعتق ا٤بعيب عن الكفارة فإنو ينفذ كيثاب عليو كإف دل ٯبز  (0)فإف

ملكو عنها كىي ًنقصة فبل يؤثر الكماؿ بعده كمن أعتق أعمى عن   (1)زاؿأعنها، كألنو 
 .(2)كفارتو فعاد بصره

قيمتو يتصدؽ  ككجب التصدؽ ٔبميع ٢بمها كعليو ولو ذحبها قبل وقت األضحية أٍب
ا هنكإ٭با اختصت بوقت األضحية مع أ ،هبا كال يشَبم أخرل ألف ا٤بعيب ال يثبت ُب الذمة

 .(4)حكما (3)بلليست أضحية حقيقة 
فإنو ٯبوز التقدـ عليو أبف التضحية ٚبتص  وفارقت ما لو صرح ُب نذر التصدؽ بيـو

 الوقت فيها كإف التزمو.ٖببلؼ الصدقة فلم يلـز  (5)بوقت كقد التزمو ٔبعل ىذه ضحية
كإف أهبم العيب كلف  لزـو اؼبعيبة (8)على ما حلو صاحب التعليقة (7)وقضية عبارة اغباوي

لكن  ،قاؿ: هلل علي أف أضحي ٗبعيبة كىو ٧بتمل كعليو فيتخّب ُب تعيْب أم معيبة شاء
كقد  ،شاة عرجاء أنو البد من بياف العيبببللو علي أف أضحي  (9)ظاىر ٛبثيل الشيخْب

 ،ا٤بقتضية ٖببلؼ ذلك (01)عبارة ا٢باكم (00)عن حيث اعَبض (01)أخذ هبذا الظاىر ا٤بصنف
                                                 

 ُب ؽ "كإف". (ُ)
 ُب ؽ "زاؿ". (ِ)
 (.ُٔٔ/ٓ(، الغرر البهية )ّٔٗ(، الشامل البن الصباغ )ص: ََُ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
 ُب ؽ "ىي". (ْ)
 (.َُْ/ٖ(، هناية احملتاج )ُٔٓللقونوم )ص:  (، شرح ا٢باكم الصغّبَّْ/ٖانظر: اجملموع ) (ٓ)
 ُب ؽ "أضحية". (ٔ)
 (.َّٔا٢باكم الصغّب )ص:  (ٕ)
 (.ُٓٔ/ٓانظر: حاشية العبادم على الغرر البهية ) (ٖ)
 (.ُِٖ/ّ(، ركضة الطالبْب )َُِ/ُِانظر: العزيز ) (ٗ)
 (.ُّٓ/ّانظر: إخبلص الناكم ) (َُ)
 "عن" ساقط من ؽ. (ُُ)
 (.َّٔ )ص: ا٢باكم الصغّب (ُِ)
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فبل يلـز ذٕبو ٔبعلو أك نذره ضحية لعدـ كجود ا١بنس  (ظبية)٫بو  (ُب)إف كقع التعيْب  (ال)
كلزـك الذبح ٔبعل ا٤بعيب ضحية أك  ،(0)فيو ٖببلؼ ٫بو العرجاء فإف الفائت منو ٦برد كصف

أضحية ُب  (عن نذره)ذٕبو  :ا٤بعيب بنحو عرج أك صغر أم :أم (كأف نذره) (1)/ونذره ى
ا٤بعيبة هلل علي ذبح ىذه عما ُب ذمٍب لزمو ذٕبها ُب كقت  :ذمتو قبل ذلك فإذا قاؿ

 .(3)عما ُب ذمتو كإف زاؿ النقص عنو ٤با مر ((2)ومل جيزه)صرفها مصرؼ الضحية، ك التضحية 
عن نذره الذم التزمو ُب ذمتو أبف  :أم (عنو)غّب نذر  ا٤بعيب من :أم (وإف عينو)

تعيينو فبل يلزمو  (لغا)ة نذر يغقاؿ: عينت ىذا أك جعلتو عما ُب ذمٍب من غّب أف أيٌب بص
ذمتو بذٕبو؛ ألف كاجبو سليم  (5)يربأكال  (4)شاء ذٕبو بل يبقى على ملكو يتصرؼ فيو كيف

عْب عما ُب الذمة  (أو) ،(9)[(8)فصحيح كما مركأما تعيْب ما ٯبزئ ] ،(7)فبل يتلدل ٗبعيب
ا ؼبا يومهو  خالفً كلو آبفة ٠باكية قبل الوقت أك بعده كلو ُب حالة الذبح  (ا فتعيبسليمً )

بطل تعيينو لو فلو التصرؼ فيو؛ ألنو دل يلتـز  :التعيْب أم ((00)انفك) ،(01)كالـ الشارح
بو  (وأبدؿ) ،بو بشرط السبلمة (0)تلدليا التصدؽ بو ابتداء، كإ٭با عينو ألداء ما عليو كإ٭ب

                                                 

 (.ُّٕ/ٖ(، هناية احملتاج )َّْ/ٖ(، اجملموع )ُْٗ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ُ)
 /أ(ٕٗهناية )ؿ/ (ِ)
 (.َُُ/ٖ(.كفاية النبيو )ّٔٗ(، الشامل البن الصباغ )ص: ْْ/ٖانظر: التهذيب ) (ّ)
 (.ِّٔانظر: )ص:  (ْ)
 "شاء" ساقط من ؽ. (ٓ)
 ُب ؽ "تربئ". (ٔ)
 (.ُٔٔ/ٓ(، الغرر البهية )ُٕٓ(، شرح ا٢باكم الصغّب للقونوم )ص: َُُ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.  ُِٔانظر: )ص:  (ٖ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ٗ)
 /ب(.ُٖٔشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (َُ)
 : أم زاؿ عنو كفارقو. انفك (ُُ)

 (.َِّ/ِٕ(، اتج العركس )ْٕٕ/َُ(، لساف العرب )ّّٗ/ٗانظر: هتذيب اللغة )
 ُب ؽ "تتلدل". (ُ)
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كلو ذبح غّب ا٤بعْب عما ُب  ،بل أكذل (1)كتلفو كتعيبو (0) ابلبقاء األصل ُب ذمتوسليما كجوابن 
من صحة تعيْب اجملزئ كلزـك ذٕبو  (3)كقياس ما مر (2)[خبلؼ]ذمتو مع كجوده ففي إجزائو 

 (5)[ك]أ ة بو عما ُب الذمة أك ابتداء ٔبعلللتضحي (معُت)سليم ػػػػ(ك) ،(4)[ال ٯبزئ]أف غّبه 
ا٤بلتـز لو بعيب ٲبنع ابتداء التضحية فإنو ال ٯبزئو كينفك ذلك ا٤بعْب عن  (عيبو)نذر ٍب 

 .(7)اب ما أكجبو سليمن يبتعي]حكم االستحقاؽ كيلزمو اإلبداؿ لتعديو 
 التصدؽلو غّب صحيح بل يلزمو  (9)بتعيبو (8)[من ملكو للمعْب وما اقتضاه كالمو

 (إف تعيب)ال  ،ابلحمو؛ ألنو التـز ذلك إذل ىذه ا١بهة كال أيكل منو شيئن  /أ[َُٔ]ؿ/
 ككاف قبل التمكن من ذٕبو فإنو ال ينفك عن  بغّب تقصّب من ا٤بعًْب ذلك السليم ا٤بعْبى 

 (01)ا؛ ألفالتعيْب فيجزئو ذٕبو ُب كقتو فإف ذٕبو قبل الوقت تصدؽ ابللحم كال أيكل منو شيئن 
ا كال يلزمو أف يشَبل هبا ضحية أخرل؛ ألف مثل ا٤بعيبة ما التزمو بتقصّبه كبقيمتو أيضن  فوت

 ،، أما إذا تعٌيب بعد التمكن من ذٕبو فبل ٯبزئو لتقصّبه بتلخّب ذٕبو(00)ال ٯبزئ أضحيتو
كيلزمو ذٕبو كالتصدؽ بو كال أيكل منو  ،(0)ذبحيكألنو بعد التمكن ال قبلو من ضمانو ما دل 

                                                 

 (.  ُِٔ/ّ(، ركضة الطالبْب )ِْٔ/ْ(، البياف )َُٗ/ُٓا٢باكم الكبّب ) (ُ)
 ُب ؽ "كتعييبو". (ِ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ّ)
 ذكره قبل بضعو أسطر. (ْ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ٓ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ.(ٔ)
 (.ُّٖ/ٖ(، هناية احملتاج )ُّٗ/ُٖطلب )(، هناية ا٤بُْٖ/ٕالوسيط ) (ٕ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ٖ)
 ُب ؽ "بتعييبو". (ٗ)
 ُب ؽ "ألنو". (َُ)
 (.ُِّ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُٔٔ/ٓ(، الغرر البهية )َّْ/ٖانظر: اجملموع ) (ُُ)
 ُب ؽ "تذبح". (ُ)
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آبفة ٠باكية  (أو تلف) ،(1)ا الستقرار كجوب السليم عليو، كذبح بدلو سليمن (0)٤با مر اشيئن 
ال ٯبب عليو شيء إذ ال تقصّب منو فإف كاف بتقصّب أك  وا فإنأيضن ]بغّب تقصّب قبل التمكن 

فعبارتو  (4)كالتلف فيما ذكر كما صرح بو أصلو  (3)كالضبلؿ ،ضمن لتقصّبه (2)[بعد التمكن
 هكلو كجد الضاؿ بعد ،اكتفى بذكر التلف أك التعيب عنو (7)ف كاف ا٤بصنفكإ (5)أحسن
حيث دل يقصر كإال طلب كلو  (9) كعليو طلبو ال ٗبؤنةُب ا٢باؿ كجوابن  ءذٕبو قضا (8)لوقت

(01)[ك ،هبا]
ٍب إذا كجده  ، قبل خركج الوقت إف علم أنو ال ٯبده إال بعدهذبح بدلو كجوابن  

 .(01)ا أيضن كجوابن  (00)ذٕبو

                                                 

 ذكره قبل بضع أسطر. (ُ)
 (.ِٕٗ/ْ(، التجريد لنفع العبيد )ِٕٓ/ٓا١بمل )(، حاشية ّْٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ِ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ّ)
الغيبػػة، كمنػػو قيػػل للحيػػواف الضػػائع: ضػػالة اب٥بػػاء للػػذكر كاألنثػػى، كا١بمػػع الضػػواؿ، كيقػػاؿ لغػػّب  :الضػػالؿ (ْ)

 . ا٢بيواف ضائع كلقطة، كضل البعّب غاب كخفي موضعو
 (.ّّٔ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِّٗ/ُُ(، لساف العرب )ٖٗ/ّغريب ا٢بديث ) انظر: النهاية ُب

 (.َّٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٓ)
 (.َّٔكعبارتو ىي : "كإف تعيب فضحية كال شيء كلف تلف كضل". انظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٔ)
 (.ّّٓ/ّانظر: إخبلص الناكم ) (ٕ)
 ُب ؽ "بعد الوقت" بدؿ "بعده لوقت". (ٖ)
 : الثقل. لغة اؼبؤنة (ٗ)

 . : اسم ٤با يتحملو اإلنساف من ثقل النفقة الٍب ينفقها على من يليو من أىلو ككلدهاصطالحا
 (.ّٖٗ(، معجم لغة الفقهاء )ص: ُٔٗ(، التعريفات للجرجاين )ص: ٖٔٓ/ِانظر: ا٤بصباح ا٤بنّب )

 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (َُ)
 ذٕبو".ُب ؽ "ي (ُُ)
 (.ُٔٔ/ٓ(، الغرر البهية )ُُُ/ٖ(، كفاية النبيو )َُُ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ُِ)
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على ما ُب تقصّب ٖببلفو إذل خركج بعضها  وأتخَت الذبح إىل خروج أايـ التشريق
فيها قبل ذلك كذكر ٫بوه  (2)الرافعيكإنو ذىوؿ عما ذكره  : (1)لكن قاؿ اإلسنوي (0)الروضة
 .(3)البلقيِب
فذبح غّبىا أجزأتو فإف كجدىا ملكها كما ُب  اؼبعينة عما ُب الذمة (4)[ضلت] ولو

كإف كجدىا قبل الذبح فلو ذبح األكذل فقط، كلو ضل ما تطوع بو من  ،(5)ّبالشرح الصغ
أف ذابح شاة غّبه يلزمو رد اللحم إف  (8)كحذؼ من أصلو ،(7)أضحية أك ىدم دل يلزمو شيء

لـز ا٤بالك  (و) ،؛ ألنو قدـ ذلك ُب الغصب(9)بقي مع األرش، كيلـز قيمتها إف أتلفو أك فرقو
ا ك لذلك ا٤بعْب جنسن  (مثل)قيمة  (األكثر من) (01)[داء أك عما ُب ذمتوابت]ا٤بعْب  (إبتالفو)

(00)ا يـو النحرا كسنن نوعن 
لو يـو اإلتبلؼ كما لو ابعو كتلف عند ا٤بشَبم  (قيمة)من  (و) ,

 كألنو التـز الذبح كتفرقو اللحم كقد فوهتما.
بقيمة ا٤بتلف حْب ا ا كسنن ا كنوعن فإف دل ٰبصل ا٤بثل جنسن  ،وهبذا فارؽ إتالؼ األجنيب

اإلتبلؼ ٢بدكث غبلء لزمو أف يضم إليها ما يكمل بو الثمن كإف حصلو أبقل منها ٢بدكث 
                                                 

 (.ُِٗ/ّركضة الطالبْب ) (ُ)
 (.َْ/ٗا٤بهمات ) (ِ)
 ُب ؽ "الرافعي".  (ّ)

 (.َُْ/ُِكانظر للمسللة: العزيز )
 (.ِٓٔ/ْالتدريب ) (ْ)
 ُب األصل فراغ ٗبقدار كلمو، كا٤بثبت من ؽ. (ٓ)
 (.ُّّ/ٔ(، مغِب احملتاج )ْْٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ِٗٓنظر: اإلسعاد )ص: ا (ٔ)
 (.ُّٖ/ٖ(، هناية احملتاج )ّٕٗ/ٖ(، اجملموع )َُّ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.ُّٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٖ)
(، شػػػرح ا٢بػػػاكم الصػػػغّب ُِْ/ْ(، شػػػرح مشػػػكل الوسػػػيط )ّٗٗانظػػػر: الشػػػامل البػػػن الصػػػباغ )ص:  (ٗ)

 (.ُّٔم )ص: للقونو 
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (َُ)
 (.ُٗٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ُِّ/ّ(، ركضة الطالبْب )َُٓ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ُُ)
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كإال ترتب ا٢بكم  ،(2)أك أيخذ ابلزائد أخرل إف كَب هبا (1)ٚبّب بْب أف يشَبم كرٲبة (0)نقص
 القيمة ٗبا يصلح لؤلضحية. (4)ؼو فيما إذا أتلفها أجنيب كدل ت (3)كما أيٌب
ؿ الزائد دكُب معناه ب ،ا كأيكلوال يفي كأف ال يشَبم منو شيئن  نة التصدؽ بزائدوالس

كإف ذبح  ،كإ٭با دل ٯبب ذلك كاألصل؛ ألنو مع أنو ملكو قد أتى ببدؿ الواجب كامبلن 
كإف ابعو فتلف ُب يد  ،ا٤بعْب قبل الوقت لزمو التصدؽ ٔبميع ٢بمو مع ذبح بدلو ُب كقتو

 قيمة من القبض إذل التلف كالبائع طريق ُب الضماف كيشَبماسَبد أكثر  (5)/ا٤بشَبم
 (8)[من] ا كسنِّا فإف نقصت القيمة عن ا٤بثل لغبلء حدث كَبا كنوعن التالفة جنسن  (7)مثل
ا كضم إليو ما ا بقي كتصدؽ بو كأرشن ت أخذ منو ٢بمن وقكإف ذٕبو ا٤بشَبم قبل ال ،(9)مالو

بذبح ا٤بعْب ابتداء أك عما ُب الذمة  (دً عَ تػَ مُ ) أجنيب (بذبح)لـز  (و)، (01)ٰبصل بو البدؿ
كىو ما نقص من القيمة ابلذبح كإف دل يذٕبها إال كقد ضاؽ الوقت أك شد ا٤بالك  (أرش)

مصرؼ  شاألر  (00)صرؼيك  ،قوائمها ليذٕبها؛ ألف إراقة الدـ قربة مقصودة كقد فوهتا
ذلك  (وجيزئ)، (02)ٌبكإال فكما أي (01)األصل فيشَبم بو ا٤بالك مثل األصل إف أمكن

                                                 

(ُ) ."  ُب ؽ "رخصو
 : النفيسة الٍب تتعلق هبا نفس مالكها كٱبتصها ٥با كىي جامعة للكماؿ.كرديةال (ِ)

 (.ُٕٔ/ْ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث )ِّٓ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُْٓ/ُِانظر: لساف العرب )
 (.ِْٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ْٗ/ُِ(، العزيز )َُٗ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ّ)
 سيذكره بعد بضعة أسطر.  (ْ)
 ُب ؽ "تف". (ٓ)
 /ب(ٕٗهناية )ؿ/ (ٔ)
 "مثل" ساقط من ؽ. (ٕ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ٖ)
 (.ِْٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ّٓٔ/ٖ(، اجملموع )ِٗ/ُِنظر: العزيز )ا (ٗ)
 (.ُِّ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُُٕ/ٖ(، كفاية النبيو )ُِٓ/ّانظر: ركضة الطالبْب ) (َُ)
 ُب ؽ "كمصرؼ". (ُُ)
 (.ََّ/ْ(، التجريد لنفع العبيد )َُْ/ٖ(، هناية احملتاج )ُٕٔ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ُِ)
 .(ُِٕانظر: )ص:  (ُّ)
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(0)كا٤بعْب 
 ،ا٤بذبوح إف ذبح ُب الوقت عن ا٤بالك فإف نول األجنيب نفسو كاف عاصينا أك ٫بوه 

، ككانت قد سبقت منو (1)ويكفرقو على مستحق /ب[َُٔ]ؿ/ كأخذ منو ا٤بالك أك ًنئبو اللحم
 ،فسو كرد الوديعةنية ُب صورة التعيْب اب١بعل؛ ألنو مستحق الصرؼ إليهم فبل يشَبط ذٕبو بن

 .(3)ثبفإذا فعلو غّبه أجزأه كإزالة ا٣ب (2)نيةالكألف ذٕبها ُب صورة التعيْب ابلنذر ال يفتقر إذل 
 ىذا يؤيد القوؿ أبف التعيْب يغِب عن النية. :(4)فقوؿ الرافعي
ُب التعيْب  (5)ٗبا تقرر من أف ما ىنا مفركض ُب التعيْب ابلنذر كما مر أجيب عنو

كىل يصرؼ اللحم مصرؼ الضحااي أك  ،و ذٕبها األجنيب قبل الوقت لزمو األرشكل ،اب١بعل
 ،(9)كإال فكما أيٌب (8)فيفرقو كيشَبل ابألرش أضحية إف أمكن ،(7)رجح األكؿ ؟ايعود ملكن 

الذابح األجنيب بغّب إذف كتعذر  ػػوػػ(إف فرق)ال  ،(01)إف فرقو ا٤بالك كما تقرر ٯبزئكإ٭با 
قيمة  :أم (القيمة)عليو  (فتجب) ،(00)ا٤بعينةٯبزئ بل يكوف كإتبلفو االسَبداد فإنو ال 

كثر    كال يلزمو ،؛ ألف تعيْب الصرؼ إذل ا٤بالك كقد فٌوتو عليو مع الذبح(01)ا٤بعْب عند ذٕبو
رش أا من قيمة أك ا كاف أك مالكن ا كجب على ا٤بتلف أجنبين ٗب (ٍب يشًتي) ،(02)كا٤بالك

                                                 

 "ك" ساقط من ؽ. (ُ)
 ُب ؽ "مستحقو". (ِ)
 ُب ؽ "نية". (ّ)
 (.ُّّ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّْٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ُِْ/ّانظر: ركضة الطالبْب ) (ْ)
 (.ٔٗ/ُِالعزيز ) (ٓ)
 (.  ِِٔانظر: )ص:  (ٔ)
 (.ّْٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ُِْ/ّ(، ركضة الطالبْب )ٕٗ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.ُِّ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّْٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ّٗٗالشامل البن الصباغ )ص: انظر:  (ٖ)
 (.  َِٕانظر: )ص:  (ٗ)
 ذكره قبل بضعة أسطر. (َُ)
 ُب ؽ "٤بعينة". (ُُ)
 (.ُّٔ(، شرح ا٢باكم الصغّب للقونوم )ص: ّٕٓ/ٖ(، اجملموع )ٕٗ/ُِانظر: العزيز ) (ُِ)
 ما" بدؿ "كثر كا٤بالك".عبارة ؽ "األكثر ٤با مر من الفرؽ بينه (ُّ)
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ىو ا٤بالك  (0)ا كيضحي بو، كا٤بشَبل ىنا كفيما أيٌبا كسنن ا كنوعن لذلك ا٤بعْب جنسن  (مثل)
(1)بعْب ا٤بلخوذ أك ُب الذمة أك كيصّب ا٤بثل ا٤بشَبم ضحية إف اشَبل

نول كإال فبلبد من  
ا٤بوقوؼ إذا قتل  (4)كفارؽ ،(3)، كإف قتل كاشَبل بقيمتو مثلو(2)جعلو ضحية بعد الشراء

كإف اشَبل ابلعْب أك نول على ما اقتضاه  ،ء كقفوبقيمتو مثلو فإنو البد من إنشا كاشَبل
يلة إذل اإلتبلؼ فاحتيج إذل لفظ آأبف الوقف موضوعو الدكاـ كليست العْب فيو  (5)طبلقهمإ

إذل التعرض إذل  (7)تجٰبيلة إذل اإلتبلؼ فلم آا ٖببلؼ الضحية ىنا فإهنا يقتضي ذلك مطلقن 
 ى ذلك من الشراء ابلعْب أك النية.قرينة دالة عل (8)وجديجعلها كذلك إال حيث دل 
الرىن حيث  (00)كفارؽ ،كاألضحية (01)[لوقف]ا لينبغي أف يتساك  :(9)فاندفع قوؿ الشارح

 .لآلدمي ٖببلفهما (02)لتمحضورىن ُب ذمة ا١باين بقوة تعلقو  (01)فإنوحكموا على بدلو 
لتكميل كما ا٤بالك يلزمو ا ا٤بلخوذاف من األجنيب إذ] شالقيمة أك األر  (إف نقصت)ف

عن ٜبن ا٤بثل اشَبل دكنو ٖببلؼ العبد ا٤بنذكر إذا أتلفو أجنيب فإف الناذر أيخذ  (04)[(03)مر

                                                 

 سيذكره بعد بضعة أسطر. (ُ)
 ُب ؽ "ك". (ِ)
 ُب ؽ "الشرل".  (ّ)
 .كإف قتل كاشَبل بقيمتو مثلو" ساقط من ؽ" (ْ)
 ُب ؽ "كيفارؽ". (ٓ)
 (.ُّٕ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِِٓ/ٔانظر: العزيز) (ٔ)
 ُب ؽ "ٙبتج". (ٕ)
 ُب ؽ "توجد". (ٖ)
 /أ(.ُٗٔشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ٗ)
 .، كا٤بثبت من ؽ، كىو األنسبلوقف"ل" األصلُب  (َُ)
 ُب ؽ "كفارقا". (ُُ)
 ُب ؽ "أبنو". (ُِ)
 ُب ؽ "ا٤بتمحضة". (ُّ)
 (.  ِٕٔانظر: )ص:  (ُْ)

 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ُٓ)
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(1)من (0)قيمتو لنفسو ٤با مر
فإف كاف ثنية ضلف فنقصت القيمة عن  ،أف ملكو دل يزؿ عنو 

اشَبل  ٜبنها أخذ جذعة رعاية للنوع ٍب ثنية معز ٍب دكف ا١بذعة؛ ألف فيو إراقة دـ كامل ٍب
 .(2)ا من ضحية صا٢بة للشركة كبعّب أك بقرةهبا سهمن 
 ىذا عما قبلو مع إجزائو دكنو. (3)أتخر استشكلوقد 
من مراعاة اإلجزاء ألف ىذا مهم ال مقصود  حرجأأبف مصلحة إراقة الدـ  وجياب

  .أف الثاين أكذل :(4)ابلذات فاندفع قوؿ الشارح
ٍب يتصدؽ  (5)من جنس ا٤بعْب كما اقتضاه كبلمهما من النعم كإف دل يكن ٍب اشَبل ٢بمن 
من ذلك ا٤بعْب  (كـرأال )ا٢باؿ أنو  (و)القيمة عن ٜبن ا٤بثل  (أو زادت) ،ابلدراىم للضركرة

 (8)ؽاا من الفر ُب ا٤بالك، كٰبتمل خبلفو أخذن  (7)ا ٩با مرموجود كدل ٲبكن فيما يظهر أخذن 
 (01)[بدنة]كمن ضحية  (فشقص) ،تيب السابقشَبل ابلزائد أخرل كاملة ابلَب يف أ (9)اآلٌب

ٍب غّبه يشَبم ابلزائد مع شراء ا٤بثل فإف دل ٲبكن شراء شقص تصدؽ  ،أك بقرة ٘بزئ
 ابلدراىم على األكجو للضركرة.

 

                                                 

 (.  ُِٔنظر: )ص:  (ُ)
 "من" ساقط من ؽ. (ِ)
(، مغػػػػػػػِب احملتػػػػػػػاج ِْٓ/ُا٤بطالػػػػػػػب )(، أسػػػػػػػُب ُٓٔانظػػػػػػػر: شػػػػػػػرح ا٢بػػػػػػػاكم الصػػػػػػػغّب للقونػػػػػػػوم )ص:  (ّ)

(ٔ/ُُّ.) 
 عبارة ؽ "يستشكل أتخّب". (ْ)
 /أ(.ُٗٔشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ٓ)
 (.ُِِ/ّ(، ركضة الطالبْب )ّٗ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.  ِٖٔانظر: )ص:  (ٕ)
 ُب ؽ "الفرؽ". (ٖ)
 (.  ِِٕانظر: )ص:  (ٗ)
 .ب، كا٤بثبت من ؽ، كىو الصوابدنة"ل" األصلُب  (َُ)
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 .(0): يشَبم هبا ٢بم كيتصدؽ بووقيل
فو من كجوب تقدد شراء اللحم أبف إراقة الدـ حاصلة ىنا ٖببل ويفرؽ بينو وبُت ما قبلو
 ٗبا ٰبكي بعضها حيث أمكن. (1)[ا٢بكم]ٍب فإهنا ليست حاصلة فلنيط 

  /أ[َُٕ]ؿ/ ا من الغنمف سبعن أما يعلم بو  (3)كمر ،(2)اهب فيشَبم أما إذا وجد كردية
أفضل من سبع من ا٤بعز؛ ألف ٢بم  (ضأف)شياه  (سبع)لكن  (و)أك بقرة،  (5)/بدنة (4)عدؿي

؛ (9) أفضل من بدنة كمن بقرة (معز)سبع شياه  (ٍب)، (8)كىذا من زايدتو ،(7)الضلف أطيب
كإف كانت البدنة أك البقرة أكثر  (01)القربة بكثرة الدماء ا٤براقة دايدألف ٢بم الغنم أطيب كالز 

كسبع فيها أربع من الضلف أفضل من سبع فيها أربعة من ا٤بعز كإف  ،(00)ا لؤلذرعيا خبلفن ٢بمن 
 (ٍب بدنة)ا بشرؼ ا١بنس األكثر اعتبارن  (01)ا للشارحخبلفن دل يتساكاي ُب السمن فيما يظهر 

 ا.ن أكثر ٢بمن أفضل من دكف السبع من الغنم كإف كي 

                                                 

 (.ُُّ/ٖ(، كفاية النبيو )ُِْ/ْ(، البياف )ُٖانظر: التنبيو )ص:  (ُ)
 ُب األصل "ا٢بلم"، كىو تصحيف، كا٤بثبت من ؽ. (ِ)
 ُب ؽ "فيشَبيها". (ّ)
 (.  ِْٔانظر: )ص:  (ْ)
 ُب ؽ "تعدؿ". (ٓ)
 /أ(ٖٗهناية )ؿ/ (ٔ)
 (.ُّٕ/ُٖ(، هناية ا٤بطلب )ٖٕ/ُٓ(، ا٢باكم الكبّب )ِْٔ/ِانظر: األـ ) (ٕ)
 (.ِٕٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ٖ)
 ُب ؽ تقدد "بقرة" على "بدنة". (ٗ)
 (.ُّْ/ٖ(، هناية احملتاج )ُّٗ/ٕ(، الوسيط )ِٕ/ُِانظر: العزيز ) (َُ)
 دل أقف على قولو فيما توفر لدم من كتب. (ُُ)
 /أ(.َُٕشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ُِ)
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العربة اب١بنس  (0)من أف لزايدة اللحم كتعدد الدـ إال أف ٯباب ٗبا أيٌب وقد يستشكل
من راح ُب " :للخرب السابق ُب ا١بمعة (ٍب بقرة) ،(1)اكمن بقرة ألهنا أكثر منها ٢بمن  ،كالغالب

 .(2)"الساعة األكذل فكل٭با قٌرب بدنة، كُب الثانية بقرة
 انتهى. .: كقد يؤدم التعارض ُب مثل ىذا إذل التساكم كدل يذكركه(3)قاؿ الرافعي
 لنظر عن فرد ٖبصوصو.أبف العربة اب١بنس من حيث ىو مع قطع ا وقد جياب

ا بكثرة : األفضل بدنة فبقرة فضلف فمعز فشرؾ من بدنة فمن بقرة اعتبارن ويدؿ لو قوؽبم
 .(4)نفراده إبراقة الدـ فيما قبل الشرؾا كالاللحم غالبن 

 ،(7)الداؿ على تقدد ثنية ا٤بعز على جذعة الضلف صد عنو اإلٝباع (5)وخرب مسلم
 الشرؾ كإف كاف أبكثر من سبع. (9)]على[تقدد ا٤بعز  (8)كظاىر كبلمهم

                                                 

 ُب ؽ "ألف" بدؿ "من أف". (ُ)
 (.ُٕٗ/ّ(، ركضة الطالبْب )ّّْ/ُ(، ا٤بهذب )ُٖ)ص:  انظر: التنبيو (ِ)
(، كمسػػػػػلم ُب ُٖٖبػػػػػرقم  ّ/ِأخرجػػػػػو البخػػػػػارم ُب صػػػػػحيحو، كتػػػػػاب ا١بمعػػػػػة، ابب فضػػػػػل ا١بمعػػػػػة ) (ّ)

( كبلٮبػػا مػػن حػػديث َٖٓبػػرقم  ِٖٓ/ِصػػحيحو، كتػػاب ا١بمعػػة، ابب الطيػػب كالسػػواؾ يػػـو ا١بمعػػة )
 أيب ىريرة هنع هللا يضر. 

 (.ِٕ/ُِالعزيز ) (ْ)
 (.ِٓٓ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ٖٗٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ّٔٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٓ)
( مػػػػػن ُّٔٗبػػػػػرقم  ُٓٓٓ/ّأخرجػػػػػو مسػػػػػلم ُب صػػػػػحيحو، كتػػػػػاب األضػػػػػاحي، ابب سػػػػػن األضػػػػػحية ) (ٔ)

، فتػذٕبوا جذعػة حديث جابر هنع هللا يضر، قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ال تذٕبوا إال مسػنة، إال أف يعسػر علػيكم
 من الضلف".

كأما ا١بذع من الضلف فمذىبنا كمذىب العلمػاء كافػة ٯبػزم (: "ُُٕ/ُّ) قاؿ النووي ُب شرح مسلم (ٕ)
كقػػػد ٰبػػػتج ٥بمػػػا بظػػػاىر ىػػػذا  ئٯبػػػز  ال :أهنمػػػا قػػػاال كالزىػػػرمكحكػػػوا عػػػن بػػػن عمػػػر  سػػواء كجػػػد غػػػّبه أـ ال

 ".كاألفضلىذا ا٢بديث ٧بموؿ على االستحباب  :قاؿ ا١بمهور ،ا٢بديث

   (.ُٔٔ(، شرح ا٢باكم الصغّب للقونوم )ص: ُٕٗ/ّ(، ركضة الطالبْب )ِٕ/ُِانظر: العزيز ) (ٖ)
 ُب األصل "عن"، كا٤بثبت من ؽ، كىو األنسب. (ٗ)
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كيوجو أبف قربة االنفراد إبراقة الدـ أكذل من مراعاة كثرة اللحم كالنظر إذل كوف السبعْب 
 ُب ذلك. (0)تْب ٖببلؼ ثنية ا٤بعز فاندفع توقف الشارحيايف عن ثنز  ٯبمثبلن 

زاد الشقص ُب الثانية أف ا٤بشاركة ُب بدنة أكذل منها ُب بقرة كإف  اأيضً  (1)وظاىر كالمهم
ا، كسبع كنصف أيضن  (2)ا للشارحالبقرة أ٠بن كليس ببعيد على قياس ما قررتو خبلفن  تككان

ككثرة اللحم خّب من كثرة  ،كاف الزائد غّب ٦بزئ  (3)إفك من بدنة أكذل من سبع فقط منها 
نها فالسمينة كاستحبوا تسمي ،(5)، كأٝبعوا على ندب السمْب(4)ائن الشحم ما دل يكن اللحم ردي

استكثار القيمة ىنا بنوع أفضل من استكثار العدد منو ٖببلؼ العتق؛ ألف ك أفضل من غّبىا 
القصد ىنا اللحم ك٢بم السمْب أكثر كأطيب كٍب التخليص من الرؽ كٚبليص عدد أكذل من 

 .(7)ٚبليص كاحد
 .(8)أفضل من أنثى كخنثى ألف ٢بمو أطيب (وذكر)
 (أظبن)ك ،(9)االٍب دل تلد أفضل منو؛ ألهنا أطيب كأرطب ٢بمن ، إف كثر نزكانو كانت نعم

 .(01)كإف تعدد ٤با مر غّبهأفضل من 

                                                 

 /أ(.َُٕشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ُ)
 (.ّّْ/ُ(، ا٤بهذب )ُٕٗ/ّ(، ركضة الطالبْب )ّٕ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 /أ(.َُٕللجوجرم )ؿ/ شرح اإلرشاد (ّ)
 "ُب ؽ "إف" بدكف حرؼ الواك. (ْ)
 (.َٕٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ّٔٗ/ٖ(، اجملموع )َٖ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ٓ)
 (.ُِٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّٔٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )َِّ/ُانظر: اإلقناع ُب مسائل اإلٝباع ) (ٔ)
 (.ّْٓ(، اإلسعاد )ص: ّْْ/ْ(، البياف )ُّٗ/ٖانظر: ٨بتصر ا٤بزين ) (ٕ)
 (.ِٗٓ(، كفاية األخيار )ص: ُْٕ/ُٖ(، هناية ا٤بطلب )ّّْ/ُانظر: ا٤بهذب ) (ٖ)
 (.ٖٗٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ّٔٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ّٕٗ/ٖانظر: اجملموع ) (ٗ)
 ذكره قبل بضعة أسطر. (َُ)
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فإهنا  عظموا ضحاايكم" وُب رواية" استقرىوا": (0)كُب حديث أسنده صاحب الفردكس
]تتهيل كفسر ا٤بطااي أبهنا  ،ة السمينةضحوا ابلفتية القوي :أم (1)"على الصراط مطاايكم

 .(3)هبا ا١بواز على الصراط (2)مركب يسهل[
 فلبلق كىو ما بعضو أبيض كبعضو ،(4)بياضو افلصفر فلعفر كىو الذم ال يصفو  (وأبيض)
 : لطيب اللحم.(01): ٢بسن ا٤بنظر، كقيل(9)، كقيل(8)[للتعبد] :(7)فلسود أفضل، قيل ،(5)أسود

 ."لدـ عفراء أحب إىل هللا من دـ سوداوين"خرب  (01)اكمكا٢ب ،(00)كركل أٞبد
كغّبه ككثر  (03)فاضلل األبلق األٞبر، كالظاىر أف ما فيو لوف بق (02)وجعل اؼباوردي

 الفاضل فيو أفضل ٩با ىو كذلك كاستواي فيو أك أكثر فيو ا٤بفضوؿ.
                                                 

ىػػػػ، تػػػوُب سػػػنة ْْٓ، كلػػػد سػػػنة ديلمي: شػػػّبكيو بػػػن شػػػهردار ا٢بٍىػػػاًفظ أىبيػػػو شيػػػجىاع الػػػصػػػاحب الفػػػردوس ىػػػو (ُ)
ىػػػ، ذكػػػر ابػػػن منػػػده أنػػػو ٠بػػػع مػػػن أصػػػحاب أيب بكػػػر ابػػػن الؿ، كٝباعػػػة مػػػن شػػػيوخ العربيػػػة، كػػػاف حسػػػن َٗٓ

   ذاف ككارديها".ا٣بلق، صلبنا ُب السنة، قليل الكبلـ، من تصانيفو: "حكاايت ا٤بنامات"، ككتاب "اتريخ ٮب
 (.ُُُٕ/(، طبقات الشافعية للسبكي )ُِٓ/ُْ(، سّب أعبلـ النببلء )ُْٖٔ/انظر: طبقات الفقهاء الشافعية )

 (.  ِٕٔبرقم  ٖٓ/ُأخرجو أبو شجاع ُب الفردكس ) (ِ)
ا ".ُُْ/ّقاؿ األلباين ُب سلسلة األحاديث الضعيفة )  (: " ضعيف جدِّ

 ، كا٤بثبت من ؽ، كىو األقرب.ُب األصل "هتيل مراكب فسهل" (ّ)
 (.ُٗٗ/ْ(، شرح مشكل الوسيط )ٖٓ/ٖ(، كفاية النبيو )ُٕٓ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ْ)
 (.ُْٕ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )َِّ(، ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص: ِٕٓ/ِانظر: الصحاح ) (ٓ)
 (.ْٗ/ِٓ(، اتج العركس )ّٗ(، ٨بتار الصحاح )ص: ٖ/ْانظر: مقاييس اللغة ) (ٔ)
 (.َٗٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ُٖٔ/ٓ(، الغرر البهية )ُْٕ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ٕ)
 ُب األصل "للتقيد"، كىو تصحيف، كا٤بثبت من ؽ. (ٖ)
 (.ّٔٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ُٕٔ(، شرح ا٢باكم الصغّب للقونوم )ص: ّٕ/ُِانظر: العزيز ) (ٗ)
 (.ّّْ/ْ(، ٙبفة ا٢ببيب )ُِٕ/ٔحملتاج )(، مغِب إٗ/ٖانظر: كفاية النبيو ) (َُ)
 (.َّْٗبرقم  ِّٓ/ُٓأخرجو أٞبد ُب مسنده ) (ُُ)
   (.ّْٕٓبرقم  ِِٓ/ْأخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ) (ُِ)

 (.ّٖٔ/ُكا٢بديث حسنو األلباين ُب صحيح ا١بامع الصغّب )
 (.ٖٕ/ُٓا٢باكم الكبّب ) (ُّ)
 ُب ؽ "أفضل". (ُْ)
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كيليو ما ٝبع شيئْب منها، كلو  اسمن والبياض ىو األفضل مطلقً وما صبع الذكورة وال
 (3)ورة[الذك] السمن أك دتقد (2)ا ٩با مرفالظاىر أخذن  (1)ينّب مع أحد األخ (0)]٠بن[تعارض 

 كالبياض فالذم يظهر تقدد الذكورة.
نعمة  :أم (ىذا منك /ب[َُٕ]ؿ/ اللهم)ا٤بلثور عند التضحية أفضل كىو  (وذكر)
 : (5)أنو ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ عند تضحيتو (4)٤با مر (فتقبل مٍت)قربة  :أم (وإليك)
 ."ابسم هللا اللهم تقبل من دمحم وآؿ دمحم ومن أمة دمحم"

(7)"اللهم ىذا لك ومنك وعن دمحم وأمتو"كُب ركاية: 
.  

كيسن قبل ذلك أف يكرب هللا تعاذل قبل التسمية كبعدىا كبعد الصبلة عند الذبح أك 
 .(8) ٍب يقوؿ: كهلل ا٢بمد؛ ألنو ُب أايـ التكبّباإلصابة ثبلاثن 

  ".بسم هللا وهللا أكرب: "أنو ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ (9)كركل مسلم
 ، كألف التضحية (01)ع، ركاه الشيخافتبا الرجل أضحيتو بنفسو أفضل لبل :أم (وذحبو)

                                                 

 من ؽ، كىو مقتضى السياؽ. ُب األصل "للسمن"، كا٤بثبت (ُ)
 ُب ؽ "األخرين". (ِ)
 (.  ِْٕ)ص: انظر:  (ّ)
 ُب األصل "الذكر"، كا٤بثبت من ؽ، كىو األنسب. (ْ)
 (.  ِْٓانظر: )ص:  (ٓ)
 ُب ؽ "التضحية". (ٔ)
(، كابػن ماجػػو ِٕٓٗبػرقم  ٓٗ/ّأخرجػو أبػو داكد ُب سػننو، كتػػاب الضػحااي، ابب مػا يسػتحب مػػن الضػحااي ) (ٕ)

(، كأٞبػػػػػػد ُب مسػػػػػػنده ُُِّبػػػػػػرقم  َُّْ/ِ، كتػػػػػػاب األضػػػػػػاحي، ابب أضػػػػػػاحي رسػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص )ُب سػػػػػػننو
   (.ُُٕٔبرقم  ّٗٔ/ُ(، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ )َُِِٓبرقم  ِٕٔ/ِّ)

 (.َّٓ/ْ(، إركاء الغليل )ْٗٓ/ُكا٢بديث ضعفو األلباين انظر:  مشكاة ا٤بصابيح )
 (.ُٔٓ/ٖ(، كفاية النبيو )َُْ/ٖموع )(، اجملٕٖ/ُِانظر: العزيز ) (ٖ)
أخرجػػػو مسػػػلم ُب صػػػحيحو، كتػػػاب األضػػػاحي، ابب اسػػػتحباب الضػػػحية، كذٕبهػػػا مباشػػػرة بػػػبل توكيػػػل،  (ٗ)

 (.  ُٔٔٗبرقم  ُٕٓٓ/ّكالتسمية كالتكبّب )
(، ٖٓٓٓبػػرقم  َُُ/ٕأخرجػػو البخػػارم ُب صػػحيحو، كتػػاب األضػػاحي، ابب مػػن ذبػػح األضػػاحي بيػػده ) (َُ)

و، كتػػػػاب األضػػػػاحي، ابب اسػػػػتحباب الضػػػػحية، كذٕبهػػػػا مباشػػػػرة بػػػػبل توكيػػػػل، كالتسػػػػمية كمسػػػػلم ُب صػػػػحيح
= 
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 (1)/ا ببابا فقيهن مباشرهتا فإف دل يفعل فاألكذل أف يوكل مسلمن  (0)[سنيف]قربة 
 (ال ىي) ،ن ا٤بائةأنو ملسو هيلع هللا ىلص ككل علينا ُب ذبح ما بقي م (3)، كما يتعلق هبا ٤با مر(2)الضحااي

 .(5) أفضل٣بنثى فتوكيلها رجبلن اكمثلها  (4)أم: ا٤برأة كاستثناؤىا من زايدتو
ندب التوكيل لرجل ضعيف عن الذبح ٤برض أك غّبه كإف أمكنو  (7)وحبث األذرعي

 مى ككل من تكره ذكاتو.اإلتياف بو، كيتلكد ندبو لؤلع
 كاف أك امرأة إذا ككل فيو أفضل كإف دل يكن للذبح من ا٤بضحي رجبلن  (واغبضور)

قطرة من  فإنو أبوؿ قومي إىل أضحيتك فاشهديها"ٰبسنو ٤با صح من قولو ملسو هيلع هللا ىلص لفاطمة: 
 .(9)"بكلك ما سلف من ذنو  (8)هللا دمها يغفر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

(، مػػػن حػػػديث أنػػػس، قػػػاؿ: "ضػػػحى النػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص بكبشػػػْب أملحػػػْب، فرأيتػػػو ُٔٔٗبػػػرقم  ُٔٓٓ/ّكالتكبػػػّب )
 كاضعنا قدمو على صفاحهما، يسمي كيكرب، فذٕبهما بيده". كاللفظ للبخارم.

 "، كا٤بثبت من ؽ، كىو األنسب.ُب األصل "فتسن (ُ)
 /ب(ٖٗهناية )ؿ/ (ِ)
 (.َْٓ/ٖ(، اجملموع )ّْٓ/ُ(، ا٤بهذب )ُٗ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ّ)
 (.  َِٔانظر: )ص:  (ْ)

 (.ِٕٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ٓ)
 (.ُٗٔ/ٓ(، الغرر البهية )َِٓ/ٗ(، النجم الوىاج )َْٓ/ٖانظر: اجملموع ) (ٔ)
 (.ُِْ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّٖٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ِْٖ/ُانظر: ركض الطالب ) (ٕ)
 ؽ. لفظ "هللا" غّب موجود ُب (ٖ)
( ِٕٓٓبػػرقم  ِْٕ/ْ(، كا٢بػػاكم ُب ا٤بسػػتدرؾ )ُٔٗٓبػػرقم  ْٓٗ/ْأخرجػػو ابػػن أيب حػػاًب ُب العلػػل ) (ٗ)

حػاًب عػن أبيػو من حديث أيب سعيد ا٣بدرم هنع هللا يضر ، كُب إسػناده عطيػة العػوُب كىػو ضػعيف، نقػل ابػن أيب 
 أنو قاؿ: "ىو حديث منكر"، كسكت عنو ا٢باكم، كتعقبو الذىيب أف عطية كاه.

(، ِْٕٓبػػػػػػرقم  ِْٕ/ْ(، كا٢بػػػػػػاكم ُب ا٤بسػػػػػػتدرؾ )ِّٗ/ُٖكأخرجػػػػػػو الطػػػػػػرباين ُب ا٤بعجػػػػػػم الكبػػػػػػّب )
( مػػن حػػديث عمػػراف بػػن حصػػْب هنع هللا يضر. كُب إسػػناده َُِِٓبػػرقم  ُّٗ/ٓكالبيهقػػي ُب السػػنن الكػػربل )

ا، قػػاؿ ا٢بػػاكم: "ىػػذا حػػديث صػػحيح اإلسػػناد كدل ٱبرجػػاه"، كتعقبػػو أ بػػو ٞبػػزة الثمػػارل كىػػو ضػػعيف جػػدِّ
ا".  الذىيب بقولو: "بل ابو ٞبزة ضعيف جدِّ

= 
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ابلذبح كيتمتعوا ابللحم كُب يـو النحر  اليفرحو  وأف يذبح ُب بيتو ٗبشهد أىل واألوىل
 .(0)كإف تعددت األضحية مسارعة إذل ا٣بّبات

بنحره  (3)أنكره ُب الروضةفرقو على أايـ الذبح  (2)[بعدد]: من ضحى (1)وقوؿ الرافعي
يقتضي أف ذلك ُب  (5)لكن أجيب عن الرافعي أبف كالـ الروايين ،(4)"مائة بدنة أىداىا"ملسو هيلع هللا ىلص 

 اـ. مغّب اإل
 كمع ذلك فا٤بعتمد األكؿ. (7)وبو صرح اؼباوردي

 عمبلن  ،(8)ا كالتصدؽ ابلباقي أفضلا ٩با ضحى بو تطوعن أك لقم تربكن  (وأكل لقمة)
(01)اآلية، (9)ژہ  ہ  ژ بظاىر قولو تعاذل: 

فقد كاف ملسو هيلع هللا ىلص أيكل من كبد  (00)باعكلبلت 
، كأمر من كل بدنة ٩با ٫بره ىو ملسو هيلع هللا ىلص كعلي هنع هللا يضر ببضعة فطبخت ُب قدر فلكبل من أضحيتو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

( مػػػن حػػػديث علػػػي بػػػن أيب طالػػػب هنع هللا يضر ، ُُُٔٗبػػػرقم  ْٕٔ/ٗكأخرجػػػو البيهقػػػي ُب السػػػنن الكػػػربل )   
 (.ّٗٓٔبرقم  ِٕٓ/ٌّذاب، كما ُب ميزاف االعتداؿ )كُب إسناده عمرك بن خالد الواسطي، كىو ك

ا، كقػػد ضػػعفو الشػػيخ األلبػػاين، كقػػاؿ مػػرة: "موضػػوع". انظػػر:  فتبػػْب أف ا٢بػػديث ٔبميػػع طرقػػو ضػػعيف جػػدِّ
 (.ُٕٓ/ُْ، ْٖٕ/ُْسلسلة األحاديث الضعيفة )

 (.ِِٖ/ّ(، ركضة الطالبْب )ٖٗ/ٖ(، كفاية النبيو )ُِٓ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ُ)
 (.ُُٔ/ُِالعزيز ) (ِ)
 ُب األصل "بعد"، كىو تصحيف، كا٤بثبت من ؽ. (ّ)
 (.ِِٖ/ّركضة الطالبْب ) (ْ)
 (.ُُٖٕبرقم  ُِٕ/ِأخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب ا٢بج، ابب يتصدؽ ٔببلؿ البدف ) (ٓ)
 (.ُِِ/ْٕبر ا٤بذىب ) (ٔ)
 (.ُِٓ/ُٓا٢باكم الكبّب ) (ٕ)
 (.ُٖٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ُُٕشرح ا٢باكم الصغّب للقونوم )ص:  (،ِِّ/ّانظر: ركضة الطالبْب ) (ٖ)
 (.ِٖسورة ا٢بج، اآلية: ) (ٗ)
 "اآلية" غّب موجود ُب ؽ. (َُ)
   (.َِٔسبق ٚبرٯبو )ص:  (ُُ)
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كما  (0)ژہ  ہ   ۀ ژ كإ٭با دل ٯبب لظاىر قولو تعاذل:  ،٢بمها كشراب من مرقها
 .(1)ىو لئلنساف ٨بّب بْب تركو كأكلو

فإف ضحى عن غّبه إبذنو  كميت  ،ضحى عن نفسو (2)إف وؿبل جواز األكل
أكصى بذلك حـر عليو كغّبه من األغنياء األكل منها لوقوعها عن اإلذف فبل ٰبل 

صار على إف دل يرد االقت (ٍب) ،(3)األكل منها إال إبذنو كقد تعذر فيجب التصدؽ بو
وتصدؽ ) ،(7)كذكره من زايدتو (ثلثها من غَت واجب وولده) (5)فلكل (4)ة[لقم]أكل 
من أكل زائد على الثلث كدكف ذلك ُب الفضيلة أف أيكل  (أفضل)بعد الثلث  (بباؽ

كدليل تثليثها القياس على ىدم  ،(8)ابلثلث الثلث كيهدم إذل األغنياء الثلث كيتصدؽ
ۋژ     تعاذل: قولو والتطوع الوارد في ۈ   ۈ   ٴۇۋ   ژالسائل  :أم ژۆ  ۆ  

كعلم   عي نى قٍ يػى  عى نً كقى  ،بفتح عينها إذا سلؿ عي نى قٍ يػى  عى نى يقاؿ: قػى  (01)ا٤بتعرض للسؤاؿ :أم (9)ژ
 .(00)يعلم إذا رضي ٗبا رزقو هللا

                                                 

 (.ّٔسورة ا٢بج، اآلية: ) (ُ)
 (.ْٓٓ/ْ(، البياف )ّْٔ/ُ(، ا٤بهذب )ُُٕ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ِ)
 ُب ؽ "٤بن". (ّ)
 (.ُُْ/ٖ(، هناية احملتاج )ُّْ/ٔ(، مغِب احملتاج )ْٓٓ/ُنظر: أسُب ا٤بطالب )ا (ْ)
 ُب األصل "لقم"، كا٤بثبت من ؽ، كىو األقرب. (ٓ)
 ُب ؽ "فلكل ٍب"، كالصواب حذؼ "ٍب". (ٔ)
 (.ِٕٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ٕ)
 (.َُٕ/ٓ(، الغرر البهية )ّّٓ(، كفاية األخيار )ص: ُْٓ/ٖانظر: اجملموع ) (ٖ)
 (.ّٔسورة ا٢بج، اآلية: ) (ٗ)
(، تفسػػػػػّب ابػػػػػن كثػػػػػّب ِْٓٗ/ٖ(، تفسػػػػػّب ابػػػػػن أيب حػػػػػاًب )ّٕٔ/ُٖانظػػػػػر: جػػػػػامع البيػػػػػاف للطػػػػػربم ) (َُ)

(ٓ/ِْٗ.) 
 (.ُُْ/ْ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث )ُٕٓ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِٖٗ/ٖانظر: لساف العرب ) (ُُ)
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 :(0)قاؿ الشاعر
 عػػػػػىػػػنإف قى  دػػػػػػػػػػػػػػر عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا٢ب    ع نً ر إف قى لعبد حي ا
 فما شيء يشْب سول الطمع   عػػػػػػػنػػػػػفاقنع كال تق 

اإلضافة ك قررتو؛ ألف أفعل ا٤بتجرد من اؿ  (2)اٗببْب تعن متعدد كما  (1)[لعأبف]كأخرب 
قدرهتما للعلم هبما كما ُب قولو تعاذل:  (3)ذينليلزمو اإلفراد كالتذكّب كحذؼ من ك٦بركرىا ال

 .(4)ژپ  پ  پ    ژ
 /أ[َُٖ]ؿ/ ا كلف علقر ٦بازن بنذٕبج ك٫بو ٛبتع كمن األضحية كا٥بدم  أما الواجب

كما كا٤بعْب كلو ابلنية عند الذبح عن ا٤بلتـز ُب الذمة ككذا ا٤بعْب ابتداء  ،التزامهما بنحو شفاء
 (8)عن فبل ٯبوز لو األكل منو؛ ألنو أخرج ذلك (7)ا ؼبا حبثو الشيخافخالفً  (5)ُب اجملموع

كما أكلو منها يغـر  ،اجب عليو فليس لو صرؼ شيء منو إذل نفسو كما لو أخرج زكاتوالو 
كالولد كلمو كإف حدث بعد التعيْب أك انفصل بعد الذبح فحيث كانت كاجبة دل ٯبز  ،قيمتو

 (00)وعليو حيمل كالـ اؼبنهاج (01)على ما حبثو ُب األـإال كلد الواجبة ا٤بعينة ابتداء  (9)األكل منو

                                                 

(، ُّْ/ٔ(، مغػػػِب احملتػػػاج )ْٔٓ/ُ ا٤بطالػػػب )دل أتوصػػػل للقائػػػل كلكػػػن ذكػػػره الشػػػافعية: انظػػػر: أسػػػُب (ُ)
 (.ِٗٓ/ٓحاشية ا١بمل )

 ُب األصل "أبفضل"، كىو تصحيف، كا٤بثبت من ؽ. (ِ)
 ُب ؽ "يبْب ٩با". (ّ)
 ُب ؽ "الذين". (ْ)
 (.ُٕسورة األعلى، اآلية: ) (ٓ)
 (.ُْٕ/ٖاجملموع ) (ٔ)
 (.ُِِ/ّ(، ركضة الطالبْب )َُٔ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
 " ساقط من ؽ."عن (ٖ)
 ُب ؽ "منها". (ٗ)
 (.ِْٔ/ِاألـ ) (َُ)
 (.ُِّمنهاج الطالبْب )ص:  (ُُ)
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ٗبنع أكلو   (3)كالطاووسي (2)لكن جـز البارزيكلمو   (1)[أكلو]جواز  من إطبلؽ (0)كأصلو
كليس فيما  (7)وعن العراقيُت (5)ونقلو عن قضية كالـ اعبمهور (4)وجرى عليو األذرعيكلمو 

؛ ألهنم دل يقولوا ىنا إف ا٢بامل (8)ذكر داللة على أف ا٢بمل ليس بعيب حٌب يناُب ما مر
أضحية كما لو عينت بو معيبة  (9)قعيأهنا إذا عينت بنذر تعينت كال  كقعت أضحية غايتو

كإف ماتت األـ  ،كحيث حـر أكل شيء من الولد كجب ذٕبو كالتصدؽ بو ،بعيب آخر
 (00)/اقبل ذٕبها أك بعده كفيو حياة مستقرة كحيث كانت تطوعن  (01)[منها]سواء انفصل 

                                                 

 (.ُِٓٓ/ّانظر: احملرر ) (ُ)
 ُب األصل "كلو"، كىو تصحيف، كا٤بثبت من ؽ. (ِ)
 (.ْٕٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ّ)

، كلػد عػركؼ اببػن البػارزم: ىبة هللا بن عبد الرحيم بن إبراىيم بن ىبة هللا ا١بهػِب ا٢بمػوم ا٤بوالبارزي ىو
ىػػػػ، قػػاؿ اإلسػػنوم:" كػػػاف إمامػػا راسػػػخا ُب العلػػم صػػا٢بنا خػػػّبنا ٧ببنػػا للعلػػػم ّٖٕىػػػ، تػػػوُب سػػنة ْٓٔسػػنة 

 ند اإلماـ الشافعي، ككتاب ٛبييز التعجيز. كنشره ٧بسننا إذل الطلبة"، من تصانيفو: اجملرد ُب مس
(، طبقػػات الشػػافعية البػػن ّٕٖ/َُ(، طبقػػات الشػػافعية للسػػبكي )ُِٕ/ِٕانظػػر: الػػواُب ابلوفيػػات )

 (.ِٖٗ/ِقاضي شهبة )
 (.ُُٕ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ْ)

، قػاؿ ابػن لطاككسػي: العراقي بن دمحم ابن العراقي العبلمة ركن الدين أبو الفضل القزكيِب اوالطاووسي ىو
ػػا مػػاىرنا ُب علػػم ا٣بػػبلؼ، صػػنف ثػػبلث تعػػاليق ُب ا٣بػػبلؼ:  خلكػػاف:" كػػاف إمامػػا فاضػػبلن منػػاظرنا ٧بجاجن

 .رة سنة ستمائة٨بتصرة كمتوسطة كاثلثة مبسوطة"، توُب هبمذاف ُب رابع عشر ٝبادل اآلخ

 (.ِِّ/(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )ّْٖٔ/(، طبقات الشافعية للسبكي )ِّٖٓ/انظر: كفيات األعياف )
 (.ُُٕ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ٓ)
 (ِّّ/ِ(، فتح الوىاب )ْْ/ٖ(، التهذيب )َِِ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ٔ)
 (َُّ/ٖ(، كفاية النبيو )ّّٗبن الصباغ )ص: (، الشامل الَُٖ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ٕ)
 (.  ِٓٓانظر: )ص:  (ٖ)
 ُب ؽ "تقع". (ٗ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (َُ)
 /أ(ٗٗهناية )ؿ/ (ُُ)
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ال  ذإبجزاء التضحية اب٢بامل كما ىو ظاىر إكقلنا  :ا أمميتن  (0)بطنهابفذٕبو معها أك كجد 
 (1)جاز أكل كلو على ما رجحو الغزايليتمشى ما أيٌب إال عليو كتصدؽ بقدر الواجب منها 

كلو  ،أنو كضحية أخرل (3)واختاره ُب اجملموع (2)لكن الذي رجحو الروايينفيما إذا ذٕبو معها 
جلدىا كقرهنا إف حل لو األكل منها  ا كبنحو االنتفاع اب٤بتعْب من أضحية أك ىدم مطلقن 

كلو جٌز صوفها إف أضر هبا تركو إذل الذبح كإال فبل إف كانت  ،كإعارتو ال ٫بو إجارتو
شرب لنب الواجبة كسقيو غّبه ببل عوض  (5)وكل ،كالتصدؽ بو أفضل من االنتفاع ،(4)كاجبة

 .(8)ابالنتفاع (7)نقصتأإف فضل عن رم كلدىا كإال ضمن نقصو كهي إف 
من ٢بمهما كجزء  (أقل شيء)من التصدؽ ُب أضحية التطوع كىديو  (والواجب)

فبل ٯبب  (ال من ولدىا) (9)يسّب ينطلق عليو االسم فيحـر عليو أكل ٝبيعها لآلية السابقة
ما يؤذف أبف  "ال من كلدىا"كليس ُب قولو:  ،(01)بل ال ٯبزئ ألنو اتبع كمثلو ا١بلد ك٫بوه

كال  ،٧بلو ما إذا كضعتو قبل الذبح (01)ألف (00)افؼبا قالو الشارحا خالفً ا٢بمل ليس بعيب 

                                                 

 عبارة ؽ "ُب بطنها". (ُ)
 (.ُُٓ/ٕالوسيط ) (ِ)
 (.َِْ/ْٕبر ا٤بذىب ) (ّ)
 (.ّٔٔ/ٖاجملموع ) (ْ)
 (.َُٕ/ٖ(، كفاية النبيو )َُٗ/ُٓ) (، ا٢باكم الكبّبِْٔ/ِانظر: األـ ) (ٓ)
 ُب ؽ "كلو". (ٔ)
 ُب ؽ "نقصت". (ٕ)
 (.ِّّ/ِ(، فتح الوىاب )ُِٓ/ٗ(، النجم الوىاج )َُٓ/ٖانظر: كفاية النبيو ) (ٖ)
 (.ّٔسورة ا٢بج، اآلية: ) ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۋژ كىي قولو تعاذل:  (ٗ)
(، اإلسػػػػػعاد )ص: ُّٕنػػػػػوم )ص: (، شػػػػػرح ا٢بػػػػػاكم الصػػػػػغّب للقو ِِّ/ّانظػػػػػر: ركضػػػػػة الطػػػػػالبْب ) (َُ)

ُْٓ.) 
 /ب(.َُٕ(، شرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ِْٓاإلسعاد )ص:  (ُُ)
 ُب ؽ "الشارح فإف" بدؿ "الشارحاف ألف". (ُِ)
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إراقة الدـ بل ال بد من أقل ما ينطلق عليو االسم  (1)كفييا٥بدية عن الصدقة، كال  (0)غِبي
 .(3)كما ُب البويطي  (2)[اا أك مكاتبن حرِّ ]ا مسلمن  (وُ لكُ ا ديَُ يئً نِ )حاؿ كونو 

التطوع لعدـ رؤيتو لو كما دؿ عليو كبلمو فيو خبلفو ُب أضحية  (4)وحبث ُب اجملموع
غّب السيد  (8)كا٤بعطي ،اٍب حكى تفقهو ىذا كجهن  (7)نقل النص (5)لكنو ُب مشكل الوسيط

فبل يكفي  ،ا ليتصرؼ فيو ٗبا شاء من بيع كغّبه كما ُب الكفاراتأك مسكينن  (افقَتً )
ألنو ال يصلح لكل ما يصلح لو  ؛(00)كما حبثو البلقيٍت (01)ا كمثلو القديدمطبوخن  (9)ٛبليكو

ال ُب أكلو كال ٛبليكو  ا كدعاؤه إليو؛ ألف حقو ُب ٛبىىلًُّكوً كال جعلو طعامن  ،الطرم كلتغّبه غالبنا
(01)[ككبد]غّب اللحم من ٫بو كرش 

 .(03)ةكما ُب صدقة الفطر   (02)الفقراء الذميْبكال ٛبليك  ,
                                                 

 ُب ؽ "تغِب". (ُ)
 ُب ؽ "تكفي". (ِ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ّ)
 (.٨ِّٗبتصر البويطي )ص:  (ْ)

ػا بو يعقوب البويطي: يوسف بن ٰبٓب القرشي أوالبويطي ىو ػا عظيمن ا فقيهن ا زاىدن ، كاف إمامنا جليبلن عابدن
مناظرنا جببلن من جباؿ العلم كالدين، غالب أكقاتو الػذكر كالتشػاغل ابلعلػم، غالػب ليلػو التهجػد كالػتبلكة،  

 ، ُب سجن بغداد ُب القيد كالغل.ىػُِّتفقو على الشافعي كاختص بصحبتو، توُب سنة 
 (.ُِٔ/ِ(، طبقات الشافعية للسبكي )ْٗٓ/ٗ(، سّب أعبلـ النببلء )ُٔ/ٕانظر: كفيات األعياف )

 (.ِْٓ/ٖاجملموع ) (ٓ)
 (.ْٓٓانظر: اإلسعاد )ص:  (ٔ)
 (.   َّّ/ٓاألـ ) (ٕ)
 ُب ؽ "حرنا أك مكاتبنا كا٤بعطي"، كالصواب حذؼ "حرنا أك مكاتبنا". (ٖ)
 ُب ؽ "ٛبليكهم". (ٗ)
 : اللحم ا٤بملوح اجملفف ُب الشمس. القديد (َُ)

 (.ُٔ/ٗ(، اتج العركس )ّْْ/ّ(، لساف العرب )ِِ/ْانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث )
 (.ّّٗ/ْ(، ٙبفة ا٢ببيب )ِٗٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ْٓٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ُُ)
 من ؽ.ُب األصل "كلبد"، كىو تصحيف، كا٤بثبت  (ُِ)
 عبارة ؽ "الفقّب الذمي" بدؿ "الفقراء الذميْب". (ُّ)
 (.ُّٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )َُٕ/ٓ(، الغرر البهية )ُٖٓ/ٗانظر: النجم الوىاج ) (ُْ)
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اـ ا٤بلك اجملوز للتصرؼ كإف دل ٰبتج ىنا اإلعطاء الذم يَبتب عليو ٛب واؼبراد ابلتمليك
الواجب كىو ما ينطلق عليو  :أم (ضمنو)إذا دل يتصدؽ بشيء منها  (و) ،إذل إٯباب كقبوؿ

ىذا ما اقتضاه كالـ ا ا من ضحية ٘بزئ إف أمكن كإال فلحمن فيلخذ بثمنو شقصن  ،االسم
صرفو إذل اللحم  أنو يكفي (3)لكن رجح ُب اجملموع (2)بو ا٤بصنف (1)[كجـز] (0)الشيخُت

 ا.مطلقن 
ذبح الشقص كتفرقتو عن الوقت؛ ألنو ليس أضحية ال األكل منو؛ ألنو بدؿ  ولو أتخَت

 .(4)الواجب
 ا من األضحية كا٥بدم ليتصرؼ فيهماشيئن  (سبليك غٍت)على ا٤بضحي  (وحـر)
 (و) ،اا منها إف كاف مسلمن شيئن  (ال إطعامو) ،ابلبيع ك٫بوه كما ُب صدقة الفطر /ب[َُٖ]ؿ/
أبكل نفسو أك عيالو   :ا على كجو الضيافة ليتصرؼ فيو ابألكل أممنهما شيئن  (إىداء لو)ال 

أقول ُب الداللة على  اإلىداء؛ ألف قرينة (5)نظّب ذلك ُب الضيف رً كما ىو ظاىر كإف دل ٯبى 
 الثاين. (7)األقرب أخذا ٩با أيٌب ؟كىل لو اإلىداء كاألكل أك ال كالبيع ،ذلك من قرينة الضيافة
  ككجو أبف (00)وأفىت بو السبكي (01)كاإلماـ (9)ىو ما ذكره الشيخاف (8)وما ذكره كأصلو

                                                 

 (.ِِّ/ّ(، ركضة الطالبْب )َُٗ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
"، كا٤بثبت من ؽ، كىو الصواب. (ِ)  ُب األصل "أك جـز
 (.ّٓٓ/ّانظر: إخبلص الناكم ) (ّ)
 (.ُْٕ/ٖاجملموع ) (ْ)
 (.ُِْ/ٖ(، هناية احملتاج )ُّٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ْٔٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٓ)
 (.ِٗٓ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُُْ(، التذكرة البن ا٤بلقن )ص: َُٓ/ٕانظر: الوسيط ) (ٔ)
 سيذكره بعد بضعة أسطر. (ٕ)
 (.ُّٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٖ)
 (.ِِِ/ّ(، ركضة الطالبْب )َُٖ/ُِيز )انظر: العز  (ٗ)
 (.ََِ/ُٖهناية ا٤بطلب ) (َُ)
 (.َِٗ/ُفتاكم السبكي ) (ُُ)
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معُب اإلىداء ىنا رفع يده كتسليط غّبه كال ملك لو كال للمهدم إليو؛ ألف القصد األعظم 
 منها ٛبليك الفقراء كاإلابحة للمضحي كاألغنياء.

ؽ غّب اإلماـ جواز اإلىداء إذل األغنياء : إطبلفقاؿ (1)ُب ذلك (0)وانزع ابن الصالح
 ال لئلطعاـ على كجو الضيافة. (2)للملكظاىره ا٥بدية ا٤بفيدة 

على األكؿ ضحية  (5)كيستثُب ،ُب االنتصار لو (4)وأطاؿ البلقيٍت (3)وماؿ إليو ابن الرفعة
الف ُب ىذه أظن اإلماـ ٱب (7)كالاإلماـ من بيت ا٤باؿ قاؿ: فيملك األغنياء ما يعطيهم منها 

 انتهى. .الصورة
كإعطاء ا١بزار أجرتو من ٫بو جلدىا بل مؤنتو  ،ببيع كغّبه وحيـر إتالؼ شيء منهما

 كما صوبومن ٢بمهما سواء زمن الضيق كالسعة  (9)كال يكره االدخار ،(8)على ا٤بالك
ف ، كيسن إذا أراده أف يكوف من ثلث األكل كقد كا(00)وإف انزع فيو اإلسنوي (01)الشيخاف

                                                 

 (.َِِ/ْشرح مشكل الوسيط ) (ُ)
 ُب ؽ قدـ "ُب ذلك" على "ابن الصبلح". (ِ)
 ُب ؽ "للتمليك". (ّ)
 (.ٖٗ/ٖكفاية النبيو ) (ْ)
 (.ِٔٔ/ْالتدريب ) (ٓ)
 ُب ؽ "كاستثُب". (ٔ)
 ا".ُب ؽ "كم (ٕ)
 (.َِٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ّّٓ(، كفاية األخيار )ص: َُِ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ٖ)
 . : ىو االحتفاظ ابلشيء لوقت ا٢باجةاالدخار (ٗ)

 (.ُٓ(، معجم لغة الفقهاء )ص: ُِٓ/ُ(، النظم ا٤بستعذب )َِّ/ْانظر: لساف العرب )
 (.ِِْ/ّالطالبْب ) (، ركضةُُُ/ُِانظر: العزيز ) (َُ)
 (.ْٓ/ٗا٤بهمات ) (ُُ)
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 كنت هنيتكم عنو من أجل الدافة" :ا فوؽ ثبلثة أايـ ٍب أبيح بقولو ملسو هيلع هللا ىلص ٤با راجعوه فيو٧برمن 
 .(0). ركاه مسلم "ما بدا لكم كاكقد جاء هللا ابلسعة فادخر 

 .(3)ُب البادية ةي نى أىلكتهم السَّ  (2)]قد[ا٤بدينة  (1)/ٝباعة دخلوا :ةفاوالدَ 
 .(4): النازلةوقيل

 ،ابلكل كعلى التصدؽ ابلبعض (5)األضحيةأثيب على  ولو أكل البعض وتصدؽ ابلبعض
 .(7)ا عن بلد التضحية كالزكاة كما اقتضاه كبلـ الشيخْبكٰبـر نقلها كإف كانت تطوعن 

 (01)تدٲب حيةاألضابلفرؽ أبف  (9)رده ابن العماد، : ٯبوز كنقل ا٤بنذكر(8)وقوؿ اإلسنوي
 أطماع الفقراء؛ ألهنا مؤقتة بوقت كالزكاة ٖببلؼ ا٤بنذكر كالكفارات ال شعور للفقراء  اإليه

 

                                                 

أخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب األضاحي، ابب بياف ما كاف من النهي عن أكل ٢بـو األضػاحي بعػد  (ُ)
 (.ُُٕٗبرقم  ُُٔٓ/ّثبلث ُب أكؿ اإلسبلـ )

 ./ب(ٗٗهناية )ؿ/ (ِ)
 .، كا٤بثبت من ؽ، كىو مقتضى السياؽ"حٌب" األصلُب  (ّ)
(، ّّٕ/ْ(، كشػػػػف ا٤بشػػػػكل مػػػػن حػػػػديث الصػػػػحيحْب )ُِْ/ُِب غريػػػػب ا٢بػػػػديث ) انظػػػػر: النهايػػػػة (ْ)

 (.ُُُ/ُِالعزيز )
 (.َُٔ/ُِ(، عمدة القارم )َّّ/ِّ(، اتج العركس )َُٓ/ٗانظر: لساف العرب ) (ٓ)
 ُب ؽ "التضحية". (ٔ)
 (.ِِٖ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُُٔ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.ُٓ/ٗا٤بهمات ) (ٖ)
 (.  َّٖ/ِ(، إعانة الطالبْب )ْٕٓ/ُا٤بطالب ) انظر: أسُب (ٗ)

: أٞبػػد بػػن عمػػاد بػػن يوسػػف بػػن عبػػد النػػيب الشػػهاب أبػػو العبػػاس األقفهسػػي القػػاىرم وابػػن العمػػاد ىػػو
ث كتػب علػى ا٤بهمػات لشػيخو األسػنوم كتػاابن حػافبلن فيػو ، مهر كتقدـ ُب الفقو كسػعة نظػره ٕبيػالشافعي

 ىػ.َٖٖتعقبات نفيسة ٠باىا التعقبات على ا٤بهمات، ككاف ٰبضر ٦بلس السراج البلقيِب، توُب سنة 
 (.ّٗ/ُ(، البدر الطالع )ُّْ/ُ(، ديواف اإلسبلـ )ْٕ/ِانظر: الضوء البلمع ألىل القرف التاسع )

 " األضحية ٲبتد".ُب ؽ "التضحية ٛبتد" بدؿ  (َُ)
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 أطماعهم إليها. (0)تدٲبهبا حٌب 
كأف ينحرىا بيده  ،ببدنة ُب ا٤بصلى ويسن أف يضحى اإلماـ من بيت اؼباؿ عن اؼبسلمُت

كال ٯبوز لورل من ماؿ  ،الو فحيث شاءفإف ضحى عنهم من م ،(1)فإف دل تتيسر فشاة لبلتباع
 .(2)٧بجوره ألهنا تربع كىو ٩بنوع منو

 .(3)كعنده من ٢بمها شيء كاف للوارث أكلو كإىداؤه ولو مات اؼبضحي
لوارثو كالية القسمة كالتفرقة كما كاف  (5)يكوف : كال يورث عنو، كلكن(4)قاؿ السبكي

 .لو
ىدم شيء من النعم إذل البيت كما مريد التضحية كمثلو مريد  :أم (وكره ؼبضح)

٫بو  (و)كإزالتو بنحو نورة  كقصولشعر شيء منو كنتفو  (كبو حلق) (7)صرح بو ابن سراقة
األكؿ من ذم ا٢بجة  (ُب العشر)أك قص لظفره كأخذ شيء من بقية أجزاء بدنو  (لم)ق

                                                 

 ُب ؽ "ٛبتد". (ُ)
بػػػػػرقم  ََُ/ٕأخرجػػػػػو البخػػػػػارم ُب صػػػػػحيحو، كتػػػػػاب األضػػػػػاحي، ابب األضػػػػػحى كا٤بنحػػػػػر اب٤بصػػػػػلى ) (ِ)

 "كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يذبح كينحر اب٤بصلى". (، من حديث ابن عمر هنع هللا يضر قاؿ:ِٓٓٓ
 (.ِّٗ/ْ(، ٙبفة ا٢ببيب )ُِْ/ٔ)(، مغِب احملتاج ّٖٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ّ)
 (.َِٔ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُِْ/ٖ(، هناية احملتاج )ُٗٓ/ٗانظر: النجم الوىاج ) (ْ)
 (.َِٗ/ُفتاكم السبكي ) (ٓ)
 "يكوف" ساقط من ؽ. (ٔ)
 (.  ُِْ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِْٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)

الفقيو الشافعي الفرضػي، كانػت لػو  العامرم البصرم : دمحم بن ٰبٓب بن سراقة أبو ا٢بسن وابن سراقة ىو
رحلة ُب ا٢بديث كعناية بو، كرحل إذل الدينور ُب طلب معرفة الضعفاء من الركاة كعلم أ٠بػاء الرجػاؿ، ٍب 

 . رحل إذل بغداد فكتب هبا، توُب بعد األربع مائة
(، الػػػػػػػواُب ابلوفيػػػػػػػات ِٔ/ُّ(، سػػػػػػػّب أعػػػػػػػبلـ النػػػػػػػببلء )ِٖٓ/ُات الفقهػػػػػػػاء الشػػػػػػػافعية )انظػػػػػػػر: طبقػػػػػػػ

(ٓ/ُِٗ.) 
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كا٤بعُب فيو  ،(1)كلو األكذل ٤بن أراد التعدد على األكجو للنهي عنو ُب مسلم ،(0)حٌب يضحي
 (3)اشتدتكلو أراد أتخّب أضحيتو إذل آخر أايـ التشريق  ،(2)مشوؿ ا٤بغفرة ١بميع أجزائو

 الكراىة ُب حقو.
جرم على الغالب من الذبح يـو النحر كاألكجو زكاؿ الكراىة بقطع  وتعبَتىم ابلعشر

أخرىا عن أايـ ا٢بلقـو كا٤برمء كإف دل يسلخها؛ ألنو بذلك يصدؽ عليو أنو ضحى كأنو لو 
 .(5)ى[قض]تأهنا ال  (4)[مر]التشريق زالت الكراىة ٤با 

(9)كأبنحو ختاف  (8)من ذلك ما زاؿ (7)واستثٌت صبع
فصد كغّبٮبا من مصلحة أك  

 حاجة رجحت هبا اإلزالة على اإلبقاء.
 .(01)حاجة (00)[إليو] (01)دعيٗبا إذا دل  وقيدوا الكراىة

                                                 

 (.ُْٗ/ّ(، األنوار ألعماؿ األبرار )ِّٔ(، الشامل البن الصباغ )ص: َٗ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
أخرجػػػو مسػػػلم ُب صػػػحيحو، كتػػػاب األضػػػاحي، ابب هنػػػي مػػػن دخػػػل عليػػػو عشػػػر ذم ا٢بجػػػة كىػػػو مريػػػد  (ِ)

( مػػن حػػديث أـ سػػلمة أف النػػيب ُٕٕٗبػػرقم  ُٓٔٓ/ّأف أيخػػذ مػػن شػػعره، أك أظفػػاره شػػيئنا ) التضػػحية
 ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: "إذا دخلت العشر، كأراد أحدكم أف يضحي، فبل ٲبس من شعره كبشره شيئا". 

 (.َّٖ/ِ(، إعانة الطالبْب )ُِٓ/ْ(، حاشيتا قليويب كعمّبة )ُٗٔ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ّ)
 ُب ؽ "امتدت". (ْ)
 (.  ِٖٓكانظر: )ص:  ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ٓ)
 ُب األصل "يقضي"، كا٤بثبت من ؽ، كىو األنسب. (ٔ)
 (.ُِْ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُْٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ْٗٓانظر: اإلسعاد )ص:  (ٕ)
 ُب ؽ "يزاؿ". (ٖ)
 ُب ؽ "ك". (ٗ)
 ُب ؽ "تدع". (َُ)
 ٤بثبت من ؽ.ساقط من األصل، كا (ُُ)
 (.ُِّ/ٖ(، هناية احملتاج )ُٗٔ/ٓ(، الغرر البهية )ِْٔ/ْانظر: التدريب ) (ُِ)
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 (1)[مستحب]لسابق كراىة ذلك ٤بن عـز على إعتاؽ : كقياس تعليلهم ا(0)قاؿ الزركشي
أبف األضحية فداء عن البدف كما دؿ عليو قولو تعاذل:  /أ[َُٗ]ؿ/ أك كاجب إال أف يفرؽ

 .(3)من زايدتو "٫بو" :كقولو، ، كتصرٰبو ابلكراىة(2)ژٹ  ڤ  ڤ  ژ 
د شعر رأس ا٤بولو  :لغة (4)[كىي] ،كىي من عق يعق بكسر العْب كضمها (وعقيقة)

 .(5)ا٤بوجود حْب كالدتو
 .(7): فعيلة ٗبعُب ذبيحة من العق كىو الذبحوقيل
 .(8)يشق :: ما يذبح عند حلق شعره؛ ألف مذٕبو يعق أماوشرعً 

 ،عنو يـو السابع (9)الغبلـ مرهتن بعقيقتو يذبح"من قولو ملسو هيلع هللا ىلص :  ما صحٌ  واألصل فيها
 كا٤بعُب فيو إظهار البشر كالنعمة كنشر النسب. .(01)"كٰبلق رأسو كيسمى

 
                                                 

 (.ِِٓ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُْٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ُ)
 ُب األصل "مستحبة"، كا٤بثبت من ؽ، كىو الصواب. (ِ)
 (.َُٕسورة الصافات، اآلية: ) (ّ)
 (.ِٖٕانظر: اإلرشاد )ص:  (ْ)
 ن األصل، كا٤بثبت من ؽ.ساقط م (ٓ)
 (.ِِْ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِٕٓ/َُ(، لساف العرب )ِٕٕ/ّانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث ) (ٔ)
 (.ِّّ(، ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص: ِٖٔ/ُ(، غريب ا٢بديث للخطايب )ْٖ/ُانظر: هتذيب اللغة ) (ٕ)
، ا٤بطلػػػع علػػػى ألفػػػاظ ا٤بقنػػػع (ِٕٕ/ّيث )النهايػػػة ُب غريػػػب ا٢بػػػد(،  ََُ/ِانظػػػر: مشػػػارؽ األنػػػوار ) (ٖ)

 (.  ِْٓ)ص: 
 ُب ؽ "تذبح". (ٗ)
(، كالَبمػػػذم ُب ِّٕٖبػػػرقم  َُٔ/ّأخرجػػػو أبػػػو داكد ُب سػػػننو، كتػػػاب الضػػػحااي، ابب ُب العقيقػػػة ) (َُ)

(، كالنسػائي ُب سػننو، كتػاب العقيقػة، ُِِٓبػرقم  ُّٓ/ّسننو، أبواب األضاحي، ابب مػن العقيقػة )
بػػػػرقم  َُٔٓ/ِ(، كابػػػن ماجػػػػو ُب سػػػننو، كتػػػاب الػػػػذابئح، ابب العقيقػػػة )َِِْبػػػرقم  ُُٔ/ٕابب  )
 (، ٝبيعهم من طريق ا٢بسن عن ٠برة. ُّٓٔ

 (.ّٖٓ/ْقاؿ الَبمذم: "ىذا حديث حسن صحيح"، كا٢بديث صححو األلباين ُب إركاء الغليل )
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 ."فعلأحب أف ينسك عن كلده فلي (1)من": (0)كدل ٘بب ٣برب أيب داكد وىي سنة مؤكدة
 .(2)، قيل: ال ينمو ٭بو مثلو حٌب يعق عنوومعٌت مرهتن بعقيقتو

 أنو إذا دل يعق عنو دل يشفع ُب  (4)كأجود ما قيل فيو ما ذىب إليو أٞبد: (3)قاؿ اػبطايب
 .قبل أضبد (0)عن صباعة (5)ونقلو اغبليميكالديو يـو القيامة. 

                                                 

( من طريق عمػرك بػن ِِْٖبرقم  َُٕ/ّأخرجو أبو داكد ُب سننو، كتاب الضحااي، ابب ُب العقيقة ) (ُ)
شػػعيب عػػن أبيػػو عػػن جػػده، بلفػػظ "مػػن كلػػد لػػو كلػػد فلحػػب أف ينسػػك عنػػو فلينسػػك عػػن الغػػبلـ شػػااتف 

 . مكافئتاف، كعن ا١بارية شاة"
 (.َُِٖ/ِكا٢بديث حسنو األلباين ُب مشكاة ا٤بصابيح )

 ُب ؽ "كمن". (ِ)
 (.ّٗٓ/ِ )(، اإلقناع للشربيِبِِّ/ِ(، فتح الوىاب )ِّٓ/ٖإرشاد السارم ) (ّ)
 (.ِٖٓ/ْ(، معادل السنن )ِٕٔ/ُغريب ا٢بديث ) (ْ)

ىػػػ، تػػوُب سػػنة ُّٗ، كلػػد سػػنة : أبػػو سػػليماف ٞبػػد بػػن دمحم بػػن إبػػراىيم بػػن ا٣بطػػاب البسػػٍبواػبطػػايب ىػػو
ىب الشػػافعي عػػن أيب بكػػر القفػػاؿ الشاشػػي، كأيب ىػػػ، كػػاف فقيهػػان أديبػػان ٧بػػداثن، أخػػذ الفقػػو علػػى مػػذّٖٖ

، كطوؼ، من تصانيفو: شرح األ٠باء ا٢بسُب.  علي بن أيب ىريرة، رحل ُب ا٢بديث كقراءة العلـو
 (.ْٔٗ/ُِ(، سّب أعبلـ النببلء )ُِْ/ِ(، كفيات األعياف )ْٕٔ/ُانظر: طبقات الفقهاء الشافعية )

(، ُِٕ/ْا٤بشػػكل مػن حػػديث الصػحيحْب للجػػوزم ) (، كشػفِٖٔ/ُُانظػر: شػػرح السػنة للبغػػوم ) (ٓ)
 (.ْٗٓ/ٗفتح البارم البن حجر )

ىػػ، تػوُب ُْٔ، كلػد سػنة : أٞبد بن حنبل بن ىبلؿ بػن أسػد بػن إدريػس بػن عبػد هللا الشػيباينوأضبد ىو
شػػافعي: "رأيػػت شػػااب إذا قػػاؿ حػػدثنا قػػاؿ النػػاس كلهػػم صػػدؽ قلػػت مػػن ىػػػ، قػػاؿ ا٤بػػزين: قػػاؿ الُِْسػػنة 

 ىو قاؿ أٞبد بن حنبل"، قاؿ قتيبة: "إذا رأيت الرجل ٰبب أٞبد فاعلم أنو صاحب سنة".
 (.ِٕ/ِ(، طبقات الشافعية للسبكي )ِِٓ/ٔ(، الواُب ابلوفيات )ُٗانظر: طبقات الفقهاء للشّبازم )ص: 

 (.ُِٖ/ّ) ا٤بنهاج ُب شعب اإلٲباف (ٔ)
البخػػارم، كلػػد سػػنة  : ا٢بسػػْب بػػن ا٢بسػػن بػػن دمحم بػػن حلػػيم اإلمػػاـ أبػػو عبػػد هللا ا٢بليمػػيواغبليمػػي ىػػو

عػػػد ىػػػػ، قػػػاؿ ا٢بػػػاكم :"أكحػػػد الشػػػافعيْب ٗبػػػا كراء النهػػػر، كأنظػػػرىم، كآداهبػػػم، بَّْىػػػػ، تػػػوُب سػػػنة ّّٖ
 أستاذيو أيب بكر القفاؿ، كاألكداين"، كاف مقدمنا فاضبلن كبّبنا، من مصنفاتو: ا٤بنهاج ُب شعب اإلٲباف. 

(، طبقػػات الشػػافعية البػػن َّٓ(، طبقػات الشػػافعيْب )ص: ّّّ/ْانظػر: طبقػػات الشػػافعية للسػػبكي )
 (.ُٖٕ/ُقاضي شهبة )

 (.ُّٖ/ٔ، مغِب احملتاج )(ُِٕ/ٓ(، الغرر البهية )ِٔٓ/ٗانظر: النجم الوىاج ) (ُ)
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عن  (2)لكن نقل ابن أيب الدـ ،أنو ال يكره تسميتها عقيقة (1)واألخبار (0)وقضية كالمهم
 .(0)كيوافقو خرب أيب داكد ،أك ذبيحة (5)تسميتها نسيكة (4)الكراىة كأف السنة (3)أصحابنا

                                                 

 (.ْٖٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ِِٗ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُُٕ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
منهػػػػا: مػػػػا أخرجػػػػو البخػػػػارم ُب صػػػػحيحو، كتػػػػاب العقيقػػػػة، ابب إماطػػػػة االذل عػػػػن الصػػػػيب ُب العقيقػػػػة  (ِ)

 يقػػوؿ: "مػػع مػػن حػػديث سػػلماف بػػن عػػامر الضػػيب، قػػاؿ: ٠بعػػت رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص (ُْٕٓبػػرقم  ْٖ/ٕ)
 الغبلـ عقيقة، فلىريقوا عنو دما، كأميطوا عنو األذل".

 (.ِِٔ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُْٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ْٖٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ّ)
: إبػػػراىيم بػػن عبػػد هللا بػػن عبػػػد ا٤بػػنعم بػػن علػػي القاضػػػي شػػهاب الػػدين أبػػو إسػػػحاؽ وابػػن أيب الػػدـ ىػػو

ىػػ، كػػاف إمامػػا ُب ِْٔىػػ، تػػوُب سػػنة ّٖٓ، كلػػد سػػنة افعي ا٤بعػػركؼ اببػػن أيب الػدـا٥بمػداين ا٢بمػػوم الشػ
 .ن تصانيفو: شرح مشكل الوسيطا٤بذىب عا٤با ابلتلريخ كلو نظم كنثر كمصنفاتو تدؿ على فضلو، م

(، طبقػات الشػافعية البػن قاضػي ِٓ/ٔ(، الػواُب ابلوفيػات )ُّٓ/ُٔانظر: سّب أعػبلـ النػببلء )
 (.ٗٗ/ِشهبة )

 (.ُّٖ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِٕ/ٓ(، الغرر البهية )ْٕ/ٖانظر: التهذيب ) (ْ)
( من طريق عمػرك بػن ِِْٖبرقم  َُٕ/ّأخرجو أبو داكد ُب سننو، كتاب الضحااي، ابب ُب العقيقة ) (ٓ)

شػػعيب عػػن أبيػػو عػػن جػػده، بلفػػظ "مػػن كلػػد لػػو كلػػد فلحػػب أف ينسػػك عنػػو فلينسػػك عػػن الغػػبلـ شػػااتف 
 . مكافئتاف، كعن ا١بارية شاة"

 (.َُِٖ/ِكا٢بديث حسنو األلباين ُب مشكاة ا٤بصابيح )
فعل كػذا ككػذا فعليػو نسػك أم  : الذبيحة، كقيل: النسك الدـ، كالنسيكة: الذبيحة، تقوؿ: منالنسيكة (ٔ)

 . دـ يهريقو ٗبكة

 (.َّٔ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ْٖٗ/َُ(، لساف العرب )ْٓ/َُانظر: هتذيب اللغة )
 ُب ؽ "ُب أيب داكد" بزايدة "ُب"، كالكبلـ يستقيم بدكهنا. (ُ)

سػػوؿ هللا كا٣بػػرب سػػبق ٚبرٯبػػو آنفنػػا، كفيػػو: "عػػن عمػػرك بػػن شػػعيب، عػػن أبيػػو، أراه عػػن جػػده، قػػاؿ: سػػئل ر 
 فقاؿ: "ال ٰبب هللا العقوؽ"، كلنو كره االسم". ملسو هيلع هللا ىلص عن العقيقة؟
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ُب سنها كجنسها كسبلمتها من عيب ٲبنع اإلجزاء، كُب أفضلها  (كضحية)كىي 
ال يقتضي الثليث  (0)كاألكل منها كالتصدؽ كاإلىداء كاالدخار كقدر ا٤بلكوؿ لكن كبلمهم

 .(1)ّب ذلكفيها كُب امتناع ٫بو البيع كالتعيْب ابلتعيْب كاعتبار النية ككقتها كُب غ
  (5)القابلة (4)عطىيأف  (3)كيندب ،اأنو ال ٯبب التمليك من ٢بمها نيئن  (2)ويعلم فبا أيٌب

 (8)[الورل]الولد فبل يفعلها  (7)[إعسار]جلها، كا٤بخاطب هبا من عليو نفقة الولد حقيقة أك بتقدير رً 
 .(01)األب (9)[عسارإ]من ماؿ كلده؛ ألهنا تربع فإف فعل ضمن كال ٚباطب هبا األـ إال عند 

ٮبا بذلك أابفمعناه أنو أمر  (2)رضي هللا عنهما (1)كا٢بسْب (0)عن ا٢بسن ا عّقو ملسو هيلع هللا ىلصوأمّ 
 فيكوًنف ُب  (3)أك أعطاه ما عق بو أك أف أبويهما كاًن عند ذلك معسرين

                                                 

 (.َِّ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُُٖ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
كم الصػػػػغّب للقونػػػػوم )ص: (، شػػػػرح ا٢بػػػاِّْ/ّ(، األنػػػوار ألعمػػػػاؿ األبػػػرار )ْٗ/ٖانظػػػر: التهػػػػذيب ) (ِ)

ُٕٔ.) 
 (.  َِّانظر: )ص:  (ّ)
بػػػػػرقم  ُُٓ/ٗ(، كالبيهقػػػػػي ُب السػػػػػنن الكػػػػػربل )ِْٖٖبػػػػػرقم  ُٕٗ/ّأخرجػػػػػو ا٢بػػػػػاكم ُب ا٤بسػػػػػتدرؾ ) (ْ)

( من حديث علي هنع هللا يضر، أف رسػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمػر فاطمػة يب فقػاؿ: "زين شػعر ا٢بسػْب كتصػدقي ُِٖٗٗ
 و فضة، كأعطي القابلة رًجل العقيقة". بوزن

قػػػػاؿ ا٢بػػػػاكم: "ىػػػػذا حػػػػديث صػػػػحيح اإلسػػػػناد، كدل ٱبرجػػػػاه"، كتعقبػػػػو الػػػػذىيب بقولػػػػو: "لػػػػيس بصػػػػحيح"، 
 (.ّْٕ/ٖكا٢بديث ضعفو أيضنا األلباين ُب سلسلة األحاديث الضعيفة )

 ُب ؽ "تعطى". (ٓ)
  الدة ا٤برأة، كا١بمع قوابل.: ىي الٍب تتلقى الولد عند ك القابلة (ٔ)

 (.ْٖٖ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِْٓٙبرير ألفاظ التنبيو )ص: (، ُٕٔٗ/ٓالصحاح )انظر: 
 ُب األصل "اعتبار"، كىو تصحيف، كا٤بثبت من ؽ. (ٕ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من ؽ. (ٖ)
 ُب األصل "اعتبار"، كىو تصحيف، كا٤بثبت من ؽ. (ٗ)
 (.َُّ(، ا٤بنهاج القود )ص: ّٓ/ٗ(، ا٤بهمات )ِّْ/ٖانظر: اجملموع ) (َُ)
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 .(4)نفقة جدٮبا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
كأنو لو كلدت أمتو من  من زًنن  (8)/(7)األـ فيسن ٥با أف تعق عن كلدىا (5)ومشل كالمهم

  ؛األكؿ (0)أف يعق عنو لكن استبعد األذرعي سيدزًن أك زكج معسر أك مات قبل عقو سن لل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

، حفيػػد رسػػوؿ هللا ا٢بسػػن بػػن علػػي بػػن أيب طالػػب بػػن عبػػد ا٤بطلػػب بػػن ىاشػػم القرشػػي ا٥بػػامشي :ىػػو (ُ)
ا ّبن ابن عمو علي بػن أيب طالػب هنع هللا يضر، كلػد سػنة ملسو هيلع هللا ىلص، ابن بنتو فاطمة يب، كا ىػػ،  كػاف هنع هللا يضر حليمنػ

، دعػػػاه كرعػػػو كفضػػػلو إذل أف تػػػرؾ ا٤بلػػػك كالػػػدنيا رغبػػػة فيمػػػا عنػػػد هللا، تػػػوُب سػػػنة تسػػػع  كرعنػػػا فاضػػػبلن
  كأربعْب، كقيل: سنة ٟبسْب، كقيل: إحدل كٟبسْب، كدفن ببقيع الغرقد.

 (.َٔ/ِ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ُّ/ِأسد الغابة ) (،ّّٖ/ُانظر: االستيعاب )
ىػػ، كعػق عنػو رسػوؿ هللا ْ، كلػد سػنة ىو ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب بن عبد ا٤بطلب بن ىاشم القرشػي ا٥بػامشي (ِ)

أخيػػو، ككػػاف ا٢بسػػْب فاضػػبلن ديننػػا كثػػّب الصػػيـا كالصػػبلة كا٢بػػج، كالصػػدقة، قتػػل هنع هللا يضر يػػـو ا١بمعػػة،  ملسو هيلع هللا ىلص كمػػا عػػق عػػن
 كقيل: يـو السبت سنة إحدل كستْب ٗبوضع يقاؿ لو كرببلء من أرض العراؽ.

 (.ٕٔ/ِ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ِْ/ِ(، أسد الغابة )ِّٗ/ُانظر: االستيعاب )
(، كالنسػػػػائي ُب ُِْٖبػػػػرقم  َُٕ/ّاكد ُب سػػػػننو، كتػػػػاب الضػػػػحااي، ابب ُب العقيقػػػػة )أخرجػػػػو أبػػػػو د (ّ)

( كبلٮبا مػن حػديث عػن ابػن عبػاس رضػي هللا عنهمػا ُِْٗبرقم  ُٓٔ/ٕسننو، كتاب العقيقة، ابب )
عنػد قاؿ: "عق رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن ا٢بسن كا٢بسػْب رضػي هللا عنهمػا بكبشػْب كبشػْب"، لفػظ النسػائي، ك 

 أيب داكد: "كبشنا كبشنا". 
 (: " كىذا إسناد صحيح على شرط البخارم ".ّٕٗ/ْقاؿ األلباين ُب إركاء الغليل )

:  اإلعسار ىو الضيق، كا٤بعسر: نقيض ا٤بوسر. كأعسر، فهو معسػر: صػار ذا عسػرة كقلػة ذات معسرين (ْ)
 . يد، كقيل: افتقر

 (.ْٔٓ/ْ(، لساف العرب )ُّٗ/ْ(، مقاييس اللغة )ْٗ/ِانظر: هتذيب اللغة )
 (.ْٖٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )َِّ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُُٕ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ُّٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )َِّ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُُٕ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
 ما بعده ُب ؽ ساقط إذل آخر ا٤بخطوط. (ٕ)
 /أ(ََُهناية )ؿ/ (ٖ)
 (.ُّٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ْٖٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ُ)
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 ُب السبعة دل ثبلن ا فإف أعسر األب مليس مرادن  :كقاؿ ُب الثاين ،٤با فيو من زايدة  العار عليها
يؤمر هبا حٌب لو أيسر بعد مدة النفاس دل يؤمر هبا كتبْب أف ا٣بطاب تعلق بغّبه إف كاف 
ىناؾ قريب موسر يلزمو النفقة كفيما إذا أيسر بعد السابع كقبل مضي مدة النفاس تردد 

 .(ُ)لؤلصحاب لبقاء أثر الوالدة
 (إىل)للولد  (وضع)حْب  (من) ،(ِ)كبلـ األنوار  اقتضاهأنو يؤمر هبا كىو ما  وقضيتو

 لو فإذا بلغ سقط الطلب عن الورل. (بلوغ)حْب 
 . (2)أف يعق عن نفسو تداركنا ٤با فات نسُ وحَ 
ػػكخ ػلم عػػلى هللا عليو كسػػرب أنو صػ  ابطل. كما ُب (3)د النبوةػفسو بعػٌق عن نػ

 .(4)وعاجملم

                                                 

 (.ْٗٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ِّْ/ٖ(، اجملموع )ُُٖ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ِّْ/ّاألنوار ألعماؿ األبرار ) (ِ)
 (.ُّٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُُٕ/ٓ(، الغرر البهية )ُِٔ/ٖانظر: كفاية النبيو ) (ّ)
اؿ عقبػػػو: "كحػػػديثا عبػػػد هللا بػػػن ٧بػػػرر ال نعلػػػم ركاٮبػػػا ( كقػػػُِٖٕبػػػرقم  ْٖٕ/ُّأخرجػػػو البػػػزار ُب مسػػػنده ) (ْ)

   أحد، عن قتادة، عن أنس غّبه، كىو ضعيف ا٢بديث جدِّا، كإ٭با يكتب من حديثو ما ليس عند غّبه".
( مػػن  طريػػق عبػػد الػػرزاؽ، أنبػػل عبػػد هللا بػػن ُِّٕٗبػػرقم  َٓٓ/ٗكأخرجػػو البيهقػػي ُب سػػننو الكػػربل )

  أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص عٌق عن نفسو بعد النبوة.٧برر، عن قتادة، عن أنس هنع هللا يضر
كىذا ا٢بديث ضٌعفو البيهقي، كذكر أف علتو عبدهللا بن ٧برر، فقاؿ: "قاؿ عبد الػرزاؽ: إ٭بػا تركػوا عبػدهللا  

بن ٧برر ٢باؿ ىذا ا٢بديث".  ٍب قاؿ البيهقي: "كقد ركم من كجو آخر عن قتادة ، كمن كجو آخػر عػن 
 س بشيء".أنس ، كلي

(: "كركل عبد هللا بػن ٧بػرر ُب عقيقػة النػيب ملسو هيلع هللا ىلص عػن نفسػو ُِِٕٗبرقم  َْٓ/ٗكقاؿ ُب موضع آخر )   
 حديثنا منكرنا".

 أما الشيخ األلباين فجمع طرؽ ىذا ا٢بديث، كرأل أف ا٢بديث ال ينزؿ عن درجة ا٢بسن.   
 (.َِٓ/ٔانظر: سلسلة األحاديث الصحيحة )

 (.ُّْ/ٖموع )اجمل (ٓ)
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 :أف ذلك ال ٯبوز أم (ُ)بل صرح ُب ركضتو ،أهنا ال تذبح قبل الوالدة وأفهم كالمو
 لتبلعبو ابلعبادة.

٧بل نظر، كٰبتمل أنو إف نفخت فيو الركح سن العق عنو  ؟وىل يسن العق عن السقط
من  (السابع)اليـو  (ُب)الذبح  (و) ،ُب التسمية إال أف يفرؽ (ِ)كإال فبل نظّب ما أيٌب

 .(ّ)٤با مر فيو بالوالدة أحب منو قبلو أك بعده فيدخل يومها ُب ا٢بسا
كما جـز بو ُب كإف مات قبل السابع  الذبح ويسن أف يعق عمن مات بعد التمكن من

 . (ٓ)ا البن الرفعةخالفً  (ْ)اجملموع
 من غّب ٨بالفة إف دل يذبح ُب السابع ففي   (ٖ)عن البوشنجي (ٕ)وأصلها (ٔ)وُب الروضة

: إذا تكررت (ٗ)رابع عشر كإال ففي ا٢بادم كالعشرين، كىكذا ُب األسابيع، كفيهما قيلال
 فات كقت االختيار. /ب[َُٗ]ؿ/ السبعة ثبلث مرات

                                                 

 (.ّْٕ/ُركضة الطالبْب ) (ُ)
 (.  ِٔٗانظر: )ص:  (ِ)
 (.  ِٖٗانظر: )ص:  (ّ)
 (.ْْٖ/ٖاجملموع ) (ْ)
 (.ُُّ/ٖكفاية النبيو ) (ٓ)
 (.ِِٗ/ّركضة الطالبْب ) (ٔ)
 (.ُُٕ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.ُّْ/ٖ، اجملموع )(ُِٕ/ٖ(،كفاية النبيو )َِٗ/ٓانظر: طرح التثريب ُب شرح التقريب للعراقي ) (ٖ)
ىػػ، تػوُب َِْالعبػدل، كلػد سػنة  : دمحم بػن إبػراىيم بػن سػعيد بػن عبػد الػرٞبن البوشػنجىوالبوشنجي ىو  

قػاؿ ىػ، شيخ أىل ا٢بديث ُب زمانو بنيسابور، كاف جوادا سخيا إمامنا ُب اللغػة ككػبلـ العػرب، ُِٗسنة 
  سعيد بن إ٠باعيل: تقدمت يوما ألصافح البوشنجي تربكنا بو فقبض يده عُب كقاؿ لست ىناؾ.

(، طبقػػػات الشػػػافعية ِْٓ/ُ(، الػػػواُب ابلوفيػػػات )َّٖ/ِْانظػػػر: هتػػػذيب الكمػػػاؿ ُب أ٠بػػػاء الرجػػػاؿ )
 (.ُٖٗ/ِللسبكي )

 (.َٕٓة )ص: (، شرح ا٤بقدمة ا٢بضرميُّْ/ٖ(، اجملموع )ُِٕ/ٖانظر: كفاية النبيو ) (ٗ)
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الولد كإف مات قبل السابع فإهنا ُب  :تسميتو أمكابلتنوين كُب نسخة   (تسميةٍ )ك
التسمية يـو  سنةال (ّ)ُب األذكار لكن (ِ)ا، كال أبس هبا قبلوأيضن  (ُ)السابع أكذل للخرب السابق

يـو السابع على من أراده كىو حسن  ار بأخك  ،السابع أك يـو الوالدة على من دل يرد العق
 .(ْ)كما قالو بعض ا٤بتلخرين
  فإف دل يعلم أذكر ىو أـ أنثى ٠بى ابسم يصلح ٥بما (ٔ)٣برب فيو (ٓ)ويسن تسمية السقط

 نفخت فيو الركح. أف ٧بلو ما إذا ، كيعترب(ٕ)كهند كطلحة
أحب األ٠باء إذل ": (ٖ)، كأفضل األ٠باء عبدهللا كعبدالرٞبن ٣برب مسلموأف حيسن االسم

 ."كأصدقها حارث كٮباـ، كأقبحها حرب كمرة": (ٗ)، زاد أبو داكد"عبدهللا كعبدالرٞبن :هللا

                                                 

 (.  ِٖٗسبق ٚبرٯبو ُب )ص:  (ُ)
 (.ْٗٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ّْٓ/ٖ(، اجملموع )ُُٖ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 (.َْٓاألذكار للنوكم )ص:  (ّ)
 (.ْٗٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ْٗٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ٗٓٓ/ُانظر: اإلسعاد ) (ْ)
 ط من بطن أمو قبل ٛبامو. : الولد الذم يسقالسقط (ٓ)

 (.ُّٔ/ٕ(،  لساف العرب )ّٖٕ/ِالنهاية ُب غريب ا٢بديث )(، ِِِ/ٔاحملكم كاحمليط األعظم )انظر: 
( مػػػػن ُْٔ/ّْ(، كابػػػػن عسػػػػاكر ُب اترٱبػػػػو )ُُِٗٓبػػػػرقم  َُ/ّأخرجػػػػو ابػػػػن أيب شػػػػيبة ُب مصػػػػنفو ) (ٔ)

ػػػ ، كصيػػػلًٌي عليػػػو كمػػػا ييصػػػلى علػػػى يطريػػػق أيػػػوب، عػػػن دمحم بػػػن سػػػّبين: "ُب السػػػقط إف اسػػػتول خلقػػػو ٠بيًٌ
 الكبّب". كاللفظ البن أيب شيبة. 

 (: "موضوع".ُٖ/ٓقاؿ األلباين ُب سلسلة األحاديث الضعيفة )
 (.ُْٕ/ٖ(، هناية احملتاج )َُْ/ٔ(، مغِب احملتاج )ْٗٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)
يحو، كتػػاب اآلداب، ابب النهػػي عػػن التكػػِب أبيب القاسػػم كبيػػاف مػػا يسػػتحب مػػن أخرجػػو مسػػلم ُب صػػح (ٖ)

 ( من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما. ُِِّبرقم  ُِٖٔ/ّاأل٠باء )
( مػػن حػػػديث َْٓٗبػػرقم  ِٕٖ/ْأخرجػػو أبػػو داكد ُب سػػػننو، كتػػاب اآلداب، ابب ُب تغيػػّب األ٠بػػػاء ) (ٗ)

سػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "تسػموا أب٠بػاء األنبيػاء، كأحػب األ٠بػاء أيب كىب ا١بشمي، ككانت لو صحبة قػاؿ: قػاؿ ر 
 إذل هللا عبد هللا، كعبد الرٞبن، كأصدقها حارث، كٮباـ، كأقبحها حرب كمرة".

 (: "صحيح دكف ٝبلة األنبياء".َّّقاؿ األلباين ُب صحيح األدب ا٤بفرد )ص: 
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 اا ابسم أبيو األعلى أك ٘بديدن دكف عبدهللا كعبدالرٞبن تربكن  (ُ)كإ٭با ٠بى ملسو هيلع هللا ىلص كلده إبراىيم
 ١بواز التسمية أب٠باء األنبياء لنسبة إليو، أك بياًنن ل ال ابلكلية، كإظهارن عقحٌب ال ي هلذكر 

ْب حيث دل يعرض معُب آخر حسن لقصد أك ألف أحبو ذينك اال٠ب ،(ِ)كمثلهم ا٤ببلئكة
 أك جراي على عادة تسمية األكالد ابسم اآلابء السيما ا٤بشهورين اب٣بّب. ،تعرض مطلوب

نفيو عادة كشحيح كبركة ككليب كحرب كمرة كعاصية بكما ينتظر  ويكره القبيحة
 أبنو يقاؿ: معلبلن  (ْ)ُب مسلم اا٤بنهي عنه ،(ّ)كشهاب كظادل كٞبار كأفلح كيسار كرابح كًنفع

 فيقاؿ: ال.  ؟أٍبَّ ىو
لك األمبلؾ كشاىن ٗبكٰبـر  ،أشد كراىية والتسمية ِبِستِّ الناس أو العلماء وكبوه

: إف قاضي القضاة كذلك، (ٕ)بل قاؿ القاضي أبو الطيب ،(ٔ)كمثلهما أقضى القضاة (ٓ)شاه
  .قاؿ: كأفظع منو حاكم ا٢بكاـ

                                                 

ملسو هيلع هللا ىلص الصػػػبياف كالعيػػػاؿ كتواضػػػعو كفضػػػل ذلػػػك  أخرجػػػو مسػػػلم ُب صػػػحيحو، كتػػػاب الفضػػػائل، ابب رٞبتػػػو (ُ)
( مػػػن حػػػديث أنػػػس بػػػن مالػػػك هنع هللا يضر قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "كلػػػد رل الليلػػػة ُِّٓبػػػرقم  َُٕٖ/ْ)

 غبلـ، فسميتو ابسم أيب إبراىيم".
 (.ْٗٓ/ِ) (، اإلقناع للشربيِبِٖٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ّْٔ/ٖانظر: اجملموع ) (ِ)
 (.ْٗٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ِِّ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُُٖ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
أخرجػػػػػو مسػػػػػلم ُب صػػػػػحيحو، كتػػػػػاب اآلداب، ابب كراىػػػػػة التسػػػػػمية ابأل٠بػػػػػاء القبيحػػػػػة كبنػػػػػافع ك٫بػػػػػوه  (ْ)

( مػػن حػػديث ٠بػػرة بػػن جنػػدب هنع هللا يضر، كفيػػو: "كال تسػػمْب غبلمػػك يسػػارا، كال ُِّٕبػػرقم  ُٖٓٔ/ّ)
رابحػػا، كال ٪بيحػػا، كال أفلػػح، فإنػػك تقػػوؿ: أٍب ىػػو؟ فػػبل يكػػوف فيقػػوؿ: ال، إ٭بػػا ىػػن أربػػع فػػبل تزيػػدف 

 علي".
 : ىو كبلـ فارسي قاؿ بعضهم: صوابو شاه شاىاف أم: مالك ا٤بلوؾ. شاىن شاه (ٓ)

 (.ُُٓ/ُّب )(، لساف العر ِّْ/ِ(، مشارؽ األنوار )ُٖ/ِبن سبلـ )انظر: غريب ا٢بديث ال
 (.ُُْ/ٔ(، مغِب احملتاج )ْٗٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ّْٕ/ٖانظر: اجملموع ) (ٔ)
 (.ُُْ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِٗٓ/ٗانظر: النجم الوىاج ) (ٕ)
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أقضى القضاة أك قاضي القضاة ا٤باكردم إال قاؿ:  (ُ)قوؿ الشيخْب وقد يعارض ذلك
على أف ٙبرد قاضي القضاة فيو  (ِ)أف ٯباب أبف ذلك للتعريف كما ُب أيب القاسم اآلٌب

 نظر؛ فقد قاـ اإلٝباع الفعلي على خبلفو.
كيندب لولده كتلميذه كغبلمو أف ال يسميو  ،بنفيو (ْ)طَتتغيَت القبيح وما يت (ّ)ويندب

أىل الفضل الرجاؿ كالنساء كإف دل  (ٔ)كأف يكُب ،كقيس بو غّبه (ٓ)ُب األباب٠بو للنهي عنو 
، كٰبـر أبيب (ٕ)يكن ٥بم كلد سواء أبو فبلف كأبو فبلنة كأ٠باء اآلدميْب كغّبىا كليب ا٤بكاـر

 ا كما مر ُب النكاح.القاسم مطلقن 
 يكُب كافر أف ا٢برمة ٨بتصة بواضع ىذه الكنية دكف ذاكرىا للتعريف ك٫بوه، كال وظاىر

كليب   (ٖ)كال فاسق كال مبتدع ألهنم ليسوا من أىل التكرمة إال لنحو خوؼ فتنة أك تعريف
                                                 

 (.ُّْ/ِ(، ركضة الطالبْب )ٔٗ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 سيذكره بعد بضعة أسطر. (ِ)
ب، ابب اسػػتحباب تغيػػّب االسػػم القبػػيح إذل حسػػن...  منهػا: مػػا أخرجػػو مسػػلم ُب صػػحيحو، كتػػاب اآلدا (ّ)

( مػػػػن حػػػػديث ابػػػن عمػػػػر رضػػػػي هللا عنهمػػػا: "أف ابنػػػػة لعمػػػػر كانػػػت يقػػػػاؿ ٥بػػػػا: ُِّٗبػػػرقم  ُٕٖٔ/ّ)
 عاصية فسماىا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝبيلة".

كالبػػوارح مػػن الطػػّب كالظبػػاء كغّبٮبػػا، التشػػاـؤ ابلشػػيء، كأصػػلو فيمػػا يقػػاؿ: التطػػّب ابلسػػوانح  و: ىػػتطػػَتال (ْ)
 . ككاف ذلك يصدىم عن مقاصدىم، فنفاه الشرع، كهنى عنو

 (.ِّٖ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُُٓ/ْ(، لساف العرب )ُِٓ/ّانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث )
بػػن  ( مػػن طريػػق ىشػػاـ بػػن عػػركة، عػػن أيػػوبّٓٗبػػرقم  ّّٓأخرجػػو ابػػن السػػِب ُب عمػػل اليػػـو كالليلػػة )ص:  (ٓ)

ميسػػرة، عػػن أيب ىريػػرة، هنع هللا يضر أف النػػيب ملسو هيلع هللا ىلص رأل رجػػبل معػػو غػػبلـ، فقػػاؿ للغػػبلـ: "مػػن ىػػذا؟" قػػاؿ: أيب. قػػاؿ: 
 "فبل ٛبش أمامو، كال تستسب لو، كال ٘بلس قبلو، كال تدعو اب٠بو".

(، كقػاؿ: "رأيػت ْٖٗ/ُكإسناده ضعيف من أجل أيوب بػن ميسػرة، ذكػره ابػن حجػر ُب لسػاف ا٤بيػزاف ) 
 لو ما ينكر".

 اسم يطلق على الشخص للتعظيم ٫بو أيب حفص كأيب ا٢بسن أك عبلمة عليو كا١بمع كُب. :الكنية (ٔ)
 (.  ِْٓ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِّّ/ُٓ(، لساف العرب )َِْ/َُانظر: هتذيب اللغة )

 (.ُْٗ/ٖهناية احملتاج )(، ِٓٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ِْْ/ٖانظر: اجملموع ) (ٕ)
 (.ُْٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ُِْ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِّٓ/ّانظر: ركضة الطالبْب ) (ٖ)
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: ٤بناسبة تلهب النار وقيل، (ِ)الصنم :العزل أم : كراىة ذكر ا٠بو عبدوقيل ،(ُ)٥بب
 .(ّ)عليو

ُب كاألدب أف ال يك ،كيسن أف يكُب من لو أكالد أبكرب أكالده وال أبس بتكنية الصغَت
كٰبـر تلقيبو ٗبا يكره حيث عرؼ بغّبه  ،ا إال إف اشتهر بتكنيو أك دل يعرؼ بغّبىانفسو مطلقن 

  .(ْ)كإف كاف فيو كمن ذلك ترخيم االسم
أف يكوف بعد الذبح  (ٔ)كيسن ،(ٓ)فإنو يسن يـو السابع للخرب السابق (قلح)٫بو  (و)

 .(ٕ)كما ُب ا٢باج
يتقيد ابلذكر  (ٗ)قوؿ بعضهمفبْب الذكر كاألنثى أنو ال فرؽ ُب ذلك  (ٖ)وقضية إطالقهم

لكراىة حلق رؤكس اإلًنث يرد ابف ىذا حلق فيو مصلحة من حيث التصدؽ كمن حيث 
حسن الشعر بعده، كعلة الكراىة من تشويو ا٣بلقة غّب موجودة ىنا فاندفع ٩با ذكره، 

داء بو عملو فيما بعده سوغ االبتك  ،ا على الذبح ا٤بقيد قبل ُب السابعابلرفع عطفن  (وتصدؽ)
                                                 

كىػػو لقػػب كا٠بػػو عبػػد العػػزل بػػن عبػػد ا٤بطلػػب بػػن ىاشػػم القرشػػي ا٥بػػامشي، عػػم النػػيب صػػلى هللا  أبػػو ؽبػػب (ُ)
 عليو كسلم، مات كافرنا. 

 (.ُُٔ/ٕٔريخ دمشق البن عساكر )(، اتِٔٔ/ِانظر: هتذيب األ٠باء كاللغات )
 (.ّٖٕ/ٓ(، لساف العرب )ِٓٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ّْٖ/ٖانظر: اجملموع ) (ِ)
 (.َْْ/ُ(، السّبة ا٢بلبية أليب الفرج )ِٗٓ/َُ(، فتح البارم البن حجر )ِّْ/ّانظر: ا٤بنتقى شرح ا٤بوطل ) (ّ)
 (.ُْٗ/ٖهناية احملتاج )(، ُِْ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِٓٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ْ)
 (.ِٖٗسبق ٚبرٯبو )ص:  (ٓ)
أخرجػػو مسػػلم ُب صػػحيحو، كتػػاب ا٢بػػج، ابب بيػػاف أف السػػنة يػػـو النحػػر أف يرمػػي، ٍب ينحػػر، ٍب ٰبلػػق..  (ٔ)

( مػػػن حػػػديث أنػػػس بػػػن مالػػػك هنع هللا يضر: "أف رسػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أتػػػى مػػػُب، فػػػلتى ا١بمػػػرة َُّٓبػػػرقم  ْٕٗ/ِ)
أتػػػى منزلػػػو ٗبػػػُب ك٫بػػػر، ٍب قػػػاؿ للحػػػبلؽ: خػػػذ كأشػػػار إذل جانبػػػو األٲبػػػن، ٍب األيسػػػر، ٍب جعػػػل  فرماىػػػا، ٍب

 يعطيو الناس".
 (.ِْٕ/ٖ(، اجملموع )َِٓ/ُٖ(، هناية ا٤بطلب )ّْٗ/ُانظر: ا٤بهذب ) (ٕ)
 (.ِٔٔ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ِِّ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُُٗ/ُِانظر: العزيز ) (ٖ)
 (.ُِْ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِّٓ/ٗ(، النجم لوىاج)َُّ/ُٓ) انظر: ا٢باكم الكبّب (ٗ)
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 (ُ)كما ُب أصل الروضةا فإف دل يتيسر ذىبن  :أم (نقًدا) الولد أم )بزنة شعره( كتصدؽ :أم
٤با صح من أمره ملسو هيلع هللا ىلص فاطمة يب بزنة شعر  ،ففضة أحب (ِ)كما ُب اجملموعأك دل يفعل 

ابلفضة الذىب  سالعقيقة، كقي لرًج (ْ)قابلة[ال]تصدؽ بوزنو فضة كإعطاء تكل (ّ)ا٢بسْب
ا ال ٗبنع أفضليتو كا٣برب ٧بموؿ على أف كابلذكر األنثى، كثبوت الذىب قياسن ، (ٓ)كذل[ابأل]

 .(ٔ)الفضة كانت ىي ا٤بتيسرة

                                                 

 (.ُُٗ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ِّْ/ٖاجملموع ) (ِ)
بػػػػػػرقم  ُُٓ/ٗ(، كالبيهقػػػػػػي ُب سػػػػػػننو الكػػػػػػربل )ِْٖٖبػػػػػػرقم  ُٕٗ/ّأخرجػػػػػػو ا٢بػػػػػػاكم ُب ا٤بسػػػػػػتدرؾ ) (ّ)

، أف رسػػوؿ هللا صػػلى ( كبلٮبػػا مرفوعنػػا عػػن جعفػػر بػػن دمحم، عػػن أبيػػو، عػػن جػػده، عػػن علػػي هنع هللا يضرُِٖٗٗ
هللا عليػػػو كسػػػلم أمػػػر فاطمػػػة يب فقػػػاؿ: "زين شػػػعر ا٢بسػػػْب كتصػػػدقي بوزنػػػو فضػػػة، كأعطػػػي القابلػػػة رجػػػل 

 العقيقة". قاؿ ا٢باكم "ىذا حديث صحيح اإلسناد، كدل ٱبرجاه"، كقاؿ الذىيب "ليس بصحيح".
 (.ّْٕ/ٖ) كا٢بديث ضعفو أيضنا األلباين ُب سلسلة األحاديث الضعيفة

(، كالطػػرباين ُب ا٤بعجػػم ُِّٖٕبػػرقم  ُّٔ/ْٓكللحػػديث شػػواىد منهػػا: مػػا أخرجػػو أٞبػػد ُب مسػػنده )
( عػػن أيب رافػػع قػػاؿ: ُِٗٗٗبػػرقم  ُِٓ/ٗ(، كالبيهقػػي ُب سػػننو الكػػربل )ُٕٗبػػرقم  َُّ/ُالكبػػّب )

تصػدقي بػوزف ٤با كلػدت فاطمػة حسػنا قالػت: أال أعػق عػن ابػِب بػدـ؟ قػاؿ: " ال، كلكػن احلقػي رأسػو ٍب 
أك قػػاؿ:  -شػػعره مػػن فضػػة علػػى ا٤بسػػاكْب أك األكفػػاض"، كُب ركايػػة الطػػرباين "كتصػػدقي بػػوزف شػػعره كرقػػا 

علػػػػػى ا٤بسػػػػػاكْب"، كُب ركايػػػػػة البيهقػػػػػي " كتصػػػػػدقي بوزنػػػػػو مػػػػػن الػػػػػورؽ علػػػػػى األكفػػػػػاض أك علػػػػػى  -فضػػػػػة 
 ا٤بساكْب". 

 (.َّْ/ْكا٢بديث حسنو األلباين ٗبجموع طرقو ُب إركاء الغليل )
(، كىػو  ُُُّب األصل "الق"، كبعػدىا فػراغ ٗبقػدار كلمػة، كا٤بثبػت مػن ا٤بنهػاج القػود البػن حجػر )ص:  (ْ)

 كذلك ُب كتب ا٢بديث.
 (.  ُُُّب األصل "ابال"، كبعدىا فراغ ٗبقدار كلمة، كا٤بثبت من ا٤بنهاج القود البن حجر )ص:  (ٓ)
 (.ّْٖ/ِ، إعانة الطالبْب )(ُِْ/ٔ(، مغِب احملتاج )ْٗٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٔ)
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٤بضركب كلعلو لبياف األكمل، كىي /أ[ ذلك ابَُُ]ؿ/ لنقد اختصاصابوظاىر تعبَته 
للفضيلة؛ ألنو حينئذ  (ِ)األحوط اجعلو ]كػالذكر[ (ُ)أك خنثى، كقوؿ الشارح )ألنثى(

ذكرنا يرد أبنو ال  (ّ)يتحقق اإلتياف هبا ٖببلؼ جعلو كاألنثى فإنو يفوت بو الفضيلة إذ ]كاف[
ة ىو احملفوظ كاألخرل ( أصل السنة ُب الذكر فا٣بطاب ابلشابشاةيتجو إال لو دل ٰبصل )

متساكيْب أحب ٤با صح:  )بشاتُت(بشاة أك  (ٓ)، ك]لذكر[(ْ)مشكوؾ ]فيها فلم ٱباطب هبا[
، (ٕ)"رية بشاةا١باكعن  ،متكافئتْب أف يعق عن الغبلـ بشاتْب"رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  (ٔ)]أمرًن[

عّق عن اغبسن واغبسُت كبًشا  عن الذكر بشاة ٤با صٌح أنو ملسو هيلع هللا ىلص " (ٖ)[لسنةاكيتلدل أصل ]
  (َُ)[ ٕبثو ككذا سبع بدنة أك بقرة كما ] (ٗ)"كبًشا

                                                 

 /ب(.ُّٕشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ُ)
 (.ُِٕ/ُٓب األصل "كا"، ٍب فراغ ٗبقدار كلمة، كا٤بثبت من الغرر البهية ) (ِ)
 (.ُِٕ/ٓما بْب ا٤بعقوفتْب فراغ ُب األصل، كا٤بثبت من الغرر البهية ) (ّ)
 (.ُِٕ/ٓحاشية العبادم على الغرر البهية )ما بْب ا٤بعقوفتْب عليو طمس ُب األصل، كا٤بثبت من  (ْ)
 (، كالسياؽ يقتضيو.ِٖٕما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل، كا٤بثبت من اإلرشاد )ص:  (ٓ)
 (.َُّقولو: "أمرًن" عليو طمس ُب األصل، كا٤بثبت من ا٤بنهاج القود )ص:  (ٔ)
(، كالَبمػػػػذم ُب ِّْٖبػػػػرقم  َُٓ/ّأخرجػػػػو أبػػػػو داكد ُب سػػػػننو، كتػػػػاب الضػػػػحااي، ابب ُب العقيقػػػػة ) (ٕ)

(، كالنسػائي ُب سػننو الصػغرل،  ُُّٓبػرقم  ُْٖ/ّسننو، أبواب األضاحي، ابب ما جاء ُب العقيقػة )
(، كابػػػػن ماجػػػػو ُب سػػػػننو، كتػػػػاب الػػػػذابئح، ابب العقيقػػػػة ُِْٓبػػػػرقم  ُْٔ/ٕكتػػػػاب العقيقػػػػة، ابب )

 (.  ُّّٔبرقم  َُٔٓ/ِ)
 قاؿ الَبمذم: "حديث حسن صحيح". 

 (: "إسناده صحيح على شرط مسلم".َّٗ/ْلباين ُب إركاء الغليل )كقاؿ األ
 (.ُْٓ/ُّب األصل "ا" كبعدىا فراغ ٗبقدار كلمة كا٤بثبت من فتح ا١بواد ) (ٖ)
(، كالطػػػػرباين ُب ُِْٖبػػػػرقم  َُٕ/ّأخرجػػػػو أبػػػػو داكد ُب سػػػػننو، كتػػػػاب الضػػػػحااي، ابب ُب العقيقػػػػة ) (ٗ)

(، ُِّٖٗبػػػػػرقم  َٖٓ/ٗالبيهقػػػػػي ُب سػػػػػننو الكػػػػػربل )(، ك ُُٖٔٓبػػػػػرقم  ُّٔ/ُُا٤بعجػػػػػم الكبػػػػػّب )
 ٝبيعهم من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس مهنع هللا يضر. 

 (: "إسناد صحيح على شرط البخارم".ّٕٗ/ْقاؿ األلباين ُب إركاء الغليل )
 (.ُّٕ/ُٓب األصل فراغ ٗبقدار كلمة، كا٤بثبت من الغرر البهية ) (َُ)
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 . (ِ)وصرح بو ُب اجملموع (ُ)الرافعي
السبع من الضلف فا٤بعز فالبدنة فالبقرة، فشقص البدنة، فشقص : تضحية قولو وعلم من

)بال كسر البقرة أفضل فذكره الشاة ىنا ٧بتملة إذا أراد العق من الغنم ببل تعدد، كتقطيعها 
 . (ّ)٥با ما أمكن من العاؽ ال ٩بن أىدم لو عظم(

 (ٓ)فق إبطبلقهمكٰبتمل اإلطبلؽ كلعلو األقرب األك  (ْ)كما حبثو الشارح وأكل منها شيًئا
 أحب تفاؤالن بسبلمة أعضاء الولد فإف كسره كاف خبلؼ األكذل. 

أنو لو عق بسبع بدنة أك بقرتْب حيث أتتت السنة بغّب كسر أف ال يكسر شيئنا  واألوجو
 إذ ما من جزء إال كللعقيقة فيو حصة. (ٔ)منها كال ٱبتص ذلك ابلسبع خبلفنا للزركشي

من ندائهم إليها )أحب( ككونو مع مرقو إذل الفقراء  ()دبطبوخ يبعثومنها  )وتصدؽ(
 . (ٕ)كمن التصدؽ هبا نيئنا كيسن طبخها ٕبلو تفاؤالن ٕببلكة أخبلؽ ا٤بولود

 . (ٖ)أنو ملسو هيلع هللا ىلص كاف ٰبب ا٢بلول، كالعسل وصح
 .(ٗ)وال يكره طبخها حبامض

 

                                                 

 (.ُُٖ/ُِالعزيز ) (ُ)
 (.ِْٗ/ٖاجملموع ) (ِ)
 (.ِِٖ(، البسيط )ص: ِٖ(، التنبيو )ص: ُٖٔانظر: اإلقناع للماكردم )ص:  (ّ)
 /ب(.ُّٕشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ْ)
 (.َُْ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِْٕ/ٖ(، اجملموع )ُُٖ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ّٖٖ/ِالديباج ) (ٔ)
 (.ٓٗٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )َُّ/ٖيو )(، كفاية النبُِّ/ّانظر: ركضة الطالبْب ) (ٕ)
 (، كمسلم ُبُّْٓبرقم  ٕٕ/ٕأخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب األطعمة، ابب ا٢بلواء كالعسل ) (ٖ)

بػرقم  َُُُ/ِصحيحو، كتاب الطػبلؽ، ابب كجػوب الكفػارة علػى مػن حػـر امرأتػو، كدل ينػو الطػبلؽ ) 
 رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٰبب ا٢بلواء كالعسل.( من حديث عائشة يب، قالت: كاف ُْْٕ

 (.ِٓٓ/ٗ(، النجم الوىاج )َّْ/ٖ(، اجملموع )ُُٖ/ُِانظر: العزيز ) (ٗ)
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كجوب التصدؽ بلحم ا٤بنذكرة نيئنا كاألضحية كرد أبف الظاىر أنو  (ُ)وحبث الزركشي
؛ ألنو فعل ا١باىلية كإ٭با دل )بدـ(لرأس ا٤بولود  )وكره لطخ(يسلك بو مسلكها بدكف النذر، 

بل ، (ِ)كأميطوا عنو األذل" مع الغبلـ عقيقة فلىريقوا عليو دمنا"ٰبـر ٤با صح أنو ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ 
 (ٓ)فاندفع قوؿ اإلسعاد: إنو يسن ذلك ٍب يغسل ٥بذا ا٣برب (ْ)وقتادة (ّ)قاؿ اغبسن
 ا٤بتجو التحرد.  :(ٔ)كاإلسنوي

                                                 

 (.ِْٔ/ٓ(، حاشية ا١بمل )َُْ/ٔ(، مغِب احملتاج )ْٖٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ُ)
بػػػػرقم  ْٖ/ُٕب العقيقػػػػة )أخرجػػػػو البخػػػػارم ُب صػػػػحيو، كتػػػػاب العقيقػػػػة، ابب إماطػػػػة األذل عػػػػن الصػػػػيب  (ِ)

( كفيػػو: "مػػع الغػػػبلـ عقيقػػة، فػػلىريقوا عنػػػو دمػػا، كأميطػػػوا عنػػو األذل". ففيػػو "أىريقػػػوا عنػػو" بػػػدؿ ُْٕٓ
 )عليو( كىو الصواب.

( بسػػنده عػػن ا٢بسػػن أنػػو  ِّٗٗٔبػػرقم  ُٔ/ٓكػػذا قػػاؿ الشػػارح، كقػػد أخػػرج ابػػن أيب شػػيبة ُب مصػػنفو ) (ّ)
عقيقػػة. كقػػاؿ: "رجػػس". كىػػذا خػػبلؼ مػػا ذكػػره الشػػارح عػػن كػػاف يكػػره أف يطلػػى رأس الصػػيب مػػن دـ ال

 ا٢بسن.
، األنصػارم، كلػد لسػنتْب بقيتػا مػن : أبو سعيد ا٢بسن بن أىب ا٢بسػن يسػار التػابعي البصػرلواغبسن ىو

مػػن كبػػار التػػابعْب، كركل عنػػو خبلئػػق مػػن التػػابعْب خبلفػػة عمػػر بػػن ا٣بطػػاب هنع هللا يضر اب٤بدينػػة ،٠بػػع خبلئػػق 
 كغّبىم، كأكثر كبلمو حكم كببلغة، مات ابلبصرة سنة عشر كمائة كىو ابن ٜبانْب سنة. 

 (.ٗٔ/ِ(، كفيات األعياف )ُُٔ/ُ(، هتذيب األ٠باء كاللغات )ٕٖانظر: طبقات الفقهاء )ص: 
(، كفػػػػػتح البػػػػػارم َُِٗٗبػػػػػرقم  َٗٓ/ٗ) (، كالبيهقػػػػػيِّٕٖبػػػػػرقم  َُٔ/ّانظػػػػػر: سػػػػػنن أبػػػػػو داكد ) (ْ)

(ٗ/ّٓٗ.) 
: أبػػػو ا٣بطػػػاب قتػػػادة بػػػن دعامػػػة بػػػن عزيػػػز ابػػػن عمػػػرك بػػػن ربيعػػػة بػػػن ا٢بػػػارث ابػػػن سػػػدكس وقتػػػادة ىػػػو
ىػػػػ، ككػػػاف أكمػػو، ٠بػػػع أنػػػس بػػػن مالػػػك، ُُٕسػػػنة ىػػػ، تػػػوُب َٔالبصػػػرل التػػػابعي، كلػػػد سػػػنة  السدكسػػي

 كعبد هللا بن سرجس، كأاب الطفيل، كغّبىم، كأٝبعوا على جبللتو، كتوثيقو، كحفظو، كإتقانو، كفضلو. 
(، هتػػذيب الكمػػاؿ ُب أ٠بػػاء الرجػػاؿ ٖٓ/ْ(، كفيػػات األعيػػاف )ٕٓ/ِانظػػر: هتػػذيب األ٠بػػاء كاللغػػات )

(ِّ/ْٖٗ.) 
 (.ٓٔٓ/ُاإلسعاد ) (ٓ)
 (.ْٓ/ٗهمات )ا٤ب (ٔ)
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 (ّ)ٗبا بعضو طاىرنا ٤با أيٌب (ِ)ُب الرد عليو لكن ًنفيو الشارح (ُ)وقد أطاؿ ابن العماد
سن ُب الرد عليو ما ذكر أكال إذ األصل كإف كاف التحرد ٢برمة التضمخ كعلى كل فاألح

ابلنجاسة، كٰبـر على الورل أف يفعل بو شيئنا من احملرمات إال أف الشارع رخص ُب ىذا 
 للتربؾ بدمها إذ ىو مشهود لو ابلفضل كدـ األضحية كإف كاف أفضل.

 . (ٕ)٢بديث صحيح فيو (ٔ)وؽكاب٣بل (ٓ)ندب تلطيخو ابلزعفراف (ْ)وصحح ُب اجملموع
 

                                                 

 دل أقف على قولو فيما توفر لدم من كتب. (ُ)
 /ب(.ُّٕشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ِ)
 سيذكره بعد بضعة أسطر. (ّ)
 (.ِّْ/ٖاجملموع ) (ْ)
 : صبغ، كىو من الطيب، كٝبعو بعضهم كإف كاف جنسا فقاؿ ٝبعو زعافّب. الزعفراف (ٓ)

 (.ِّْ/ْ(، لساف العرب )َِِ/ّ(، هتذيب اللغة )ّّّ/ِانظر: كتاب العْب )
 : ىو طيب مركب يتخذ من الزعفراف كغّبه من أنواع الطيب، كتغلب عليو ا٢بمرة كالصفرة.اػبلوؽ (ٔ)

(، ا٤بصػػػػػباح ا٤بنػػػػػّب ُّٓ(، ا٤بغػػػػػرب ُب ترتيػػػػػب ا٤بعػػػػرب )ص: ُٕ/ِانظػػػػر: النهايػػػػػة ُب غريػػػػػب ا٢بػػػػديث )
(ُ/َُٖ.) 

(، كا٢بػػػػػاكم ُب ِّْٖبػػػػػرقم  َُٕ/ّأبػػػػػو داكد ُب سػػػػػننو، كتػػػػػاب الضػػػػػحااي، ابب ُب العقيقػػػػػة )أخرجػػػػػو  (ٕ)
( مػػػن حػػػديث ُِٖٖٗبػػػرقم  َٗٓ/ٗ(، كالبيهقػػػي ُب سػػػننو الكػػػربل )ْٕٗٓبػػػرقم  ِٔٔ/ْا٤بسػػػتدرؾ )

عبد هللا بن بريدة، قاؿ: ٠بعت أيب بريدة، يقوؿ: كنػا ُب ا١باىليػة إذا كلػد ألحػدًن غػبلـ ذبػح شػاة كلطػخ 
 بدمها، فلما جاء هللا ابإلسبلـ كنا نذبح شاة، ك٫بلق رأسو كنلطخو بزعفراف". رأسو 

 قاؿ ا٢باكم: "ىذا حديث صحيح على شرط الشيخْب كدل ٱبرجاه". 
(: "إ٭بػػا ىػػو علػػى شػػرط مسػػلم كحػػده ، فػػإف ا٢بسػػْب بػػن كاقػػد دل ّٖٖ/ْكقػػاؿ األلبػػاين ُب إركاء الغليػػل )
 ٱبرج لو البخارم إال تعليقا".

(، كابػػػػػػن حبػػػػػػاف ُب صػػػػػػحيحو ُّٖبػػػػػػرقم  ِٔٔ/ُٖايػػػػػػة ا٣بلػػػػػػوؽ فلخرجػػػػػػو البػػػػػػزار ُب مسػػػػػػنده )كأمػػػػػػا رك 
( مػن حػديث عائشػة يب قالػت: كػػاف أىػل ا١باىليػة ٱبضػبوف قطنػة يػـو العقيقػػة َّٖٓبػرقم  ُِْ/ُِ)

 قا". ٍب ٰبلقوف الصيب كيضعوهنا على رأسو فلمرىم النيب ملسو هيلع هللا ىلص "أف ٯبعلوا مكاف الدـ خلو 
 (.ُٖٓ/ٓكا٢بديث صححو األلباين ُب سلسلة األحاديث الصحيحة )
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 .(ُ)كصدر النهار عند طلوع الشمس أكذل كالعق فيو
كأف يؤذف  (ِ)"؛ ٣برب صحيح فيو: "اللهم لك كإليك عقيقة فبلفويسن أف يقوؿ الذابح

  .(ّ)ف ا٢بسنُب أذنو اليمُب كيقاـ ُب اليسرل ٤با صٌح أنو ملسو هيلع هللا ىلص أٌذف ُب أذ
وأقاـ ُب أذنو اليسرى مل يضّره  من ولد لو مولود فأذف ُب أذنو اليمٌت"ك٣برب ابن السِب: 

 . (ٓ)أم: التابعة من ا١بن (ْ)"أـ الصبياف
أم: أذنو اليمُب كأف يقوؿ ُب  (ٔ)سورة اإلخبلص  قرأ ُب أذف مولودوورد أنو ملسو هيلع هللا ىلص

ائ ائ  ەئ  ەئ    ژ أم: التسمية ژىژ أذنو كلو ذكرنا أك أنثى: 

                                                 

 (.ِْٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ّٓٓ(، كفاية األخيار )ص: ُِٖ/ٖانظر: كفاية النبيو ) (ُ)
(، ُِْٓبػػػرقم  ُٕ/ٖ(، كأبػػػو يعلػػػى ُب مسػػػنده )ّٕٔٗبػػػرقم  َّّ/ْأخرجػػػو عبػػػد الػػػزاؽ ُب مصػػػنفو ) (ِ)

 (.  ُِْٗٗبرقم  َُٓ/ٗكالبيهقي ُب سننو الكربل )
 (.َّٖ/ْكا٢بديث صحيح، انظر: إركاء الغليل )

، ابب ُب الصػػيب يولػػد فيػػؤذف ُب أذنػػو ) (ّ) (، َُٓٓبػػرقم  ِّٖ/ْأخرجػػو أبػػو داكد ُب سػػننو، أبػػواب النػػـو
(، كأٞبػػػد ُب ُُْٓبػػػرقم  ُْٗ/ّكالَبمػػػذم ُب سػػػننو، أبػػػواب األضػػػاحي، ابب األذاف ُب أذف ا٤بولػػػود )

( ٝبػػيعهم مػػن طريػػق ِْٕٖبػػرقم  ُٕٗ/ّ(، كا٢بػػاكم ُب ا٤بسػػتدرؾ )ِّٖٗٔبػػرقم  ِٕٗ/ّٗمسػػنده )
 عبيد هللا بن أيب رافع، عن أبيو.

قاؿ الَبمذم: "ىذا حديث حسن صحيح"، كقاؿ ا٢باكم: "ىذا حديث صػحيح اإلسػناد، كدل ٱبرجػاه"، 
 (.ََْ/ْكا٢بديث حسنو األلباين ُب إركاء الغليل )

 (.ٖٕٓعمل اليـو كالليلة )ص:  (ْ)
(: "موضوع"، "آفتػو ٰبػٓب بػن العػبلء أك شػيخو مػركاف َُْ/ْا٢بديث قاؿ فيو األلباين ُب إركاء الغليل )ك 

 ".بن سادل ، فإف أحدٮبا شر من اآلخر
(، سػػػػبل السػػػػبلـ ْْٕ/ِ(، التيسػػػػّب بشػػػػرح ا١بػػػػامع الصػػػػغّب )ُِّ/ْانظػػػػر: ا٤بخصػػػػص البػػػػن سػػػػيدة ) (ٓ)

النهايػة  : يعِب الػريح الػٍب تعػرض ٥بػم، فرٗبػا غشػي علػيهم منهػا".(، كقاؿ ابن االثّب: "أـ الصبيافْْٓ/ِ)
(ُ/ٖٔ.) 

ػوي )اد رزين ُب كتابو: ز  (: "ّّٖ/ُقاؿ ابن األثّب ُب جامع األصوؿ ) (ٔ) قرأ ُب أذنػو سػورة اإلخػبلص كحنَّكى
 ".. كدل أجد ىذه الزايدة ُب األصوؿ(بتمرةو ك٠بَّاهي 
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بتمر، فرطب، فحلو ٲبضغ كيدلك بو حنكو حٌب يصل منو شيء  (ِ)كأف ٰبنكو (ُ)ژوئ
 .(ّ)إذل جوفو لبلتباع

 .(ْ)من أىل ا٣بّب فإف دل يكن رجل فامرأة صا٢بة وينبغي أف يكوف احملنك
ابرؾ هللا لك ُب ا٤بوىوب لك، كشكرت الواىب كبلغ أشده كرزقت  وأف يهنئ بو والده

بره كأف ٯبيب بنحو ابرؾ هللا لك كابرؾ عليك أك جزاؾ هللا خّبا أك رزقك هللا مثلو أك أجزأ 
 . (ٓ)ابكهللا ثو 

 . (ٔ)كال ٚبصيص أكؿ عشر رجب ابلذبح وال يكره ذبح أوؿ ولد للبهيمة
َـّ سلمة كزينب بنت جحش  أنو ملسو هيلع هللا ىلص ٤با دنت كالدة فاطمة (ٕ)وروى ابن السٍت أمر أ

ڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژكعندىا آية الكرسي، /ب[ َُُنهنع هللا يضر أف أتتياىا فتقرءا ]ؿ/

 ، كيعوذاىا اب٤بعوذتْب.(ٖ)اآلية ژژ  ژ
 

                                                 

 (.ّٔسورة آؿ عمراف، اآلية ) (ُ)
 أف ٛبضغ التمر ٍب تدلكو ٕبنك الصيب داخل فمو.  : التحنيكحينكو (ِ)

 (.ُْٔ/َُ(، لساف العرب )ُُُ/ِ(، مقاييس اللغة )ٔٔ/ْانظر: هتذيب اللغة )
ة أخرجػػػػو البخػػػػارم ُب صػػػػحيحو، كتػػػػاب مناقػػػػب األنصػػػػار، ابب ىجػػػػرة النػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص كأصػػػػحابو إذل ا٤بدينػػػػػ (ّ)

(، كمسلم ُب صػحيحو، كتػاب اآلداب، ابب اسػتحباب ٙبنيػك ا٤بولػود عنػد كالدتػو َّٗٗبرقم  ِٔ/ٓ)
( مػػػن حػػػديث أ٠بػػػاء بنػػػت أيب بكػػػر رضػػػي هللا عنهمػػػا، ُِْٔبػػػرقم  َُٗٔ/ّكٞبلػػػو إذل صػػػاحل ٰبنكػػػو )

و كفيو: "دعا بتمػرة فمضػغها، ٍب تفػل ُب فيػو، فكػاف أكؿ شػيء دخػل جوفػو ريػق رسػوؿ هللا صػلى هللا عليػ
 كسلم، ٍب حنكو بتمرة ٍب دعا لو، كبرؾ عليو". لفظ البخارم. 

 (.َٓٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ّّٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ّْْ/ٖانظر: اجملموع ) (ْ)
 (.ُّْ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِٕ/ٓ(، الغرر البهية )ْٗٔ/ْانظر: البياف ) (ٓ)
 (.َٓٓ/ُسُب ا٤بطالب )(، أّْٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ِّّ/ّانظر: ركضة الطالبْب ) (ٔ)
 (.  ٕٕٓعمل اليـو كالليلة )ص:  (ٕ)

 (: "موضوع".ُُٔقاؿ األلباين ُب ٚبريج الكلم الطيب )ص: 
 (.ْٓسورة األعراؼ، اآلية ) (ٖ)
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 .(ِ)كينبغي أف تكثر من دعاء الكرب :(ُ)قاؿ ُب األذكارينبغي فعل ذلك اب٢بوامل 
 

 تتًت
، (ْ)، لبلتباع(ّ)أم: كقتنا بعد كقت ٕبيث ٯبف األكؿ ًغبِّا يسن لكل أحد أف يُْدىن

، كأف يكتحل كترنا لكل عْب ثبلثة متوالية لبلتباع(ٓ)هي عن االدىاف إال غبِّاكصٌح الن
، كأف (ٔ)

كما ُب هتذيب  (ٕ)ٰبلق كل اإلبط كٯبوز ابلنتف، كٰبلق الرجل العانة ]كنتفها للمرأة[

                                                 

 (.ِٖٓاألذكار للنوكم )ص:  (ُ)
العػػرش العظػػيم، ال إلػػو إال هللا رب  : "ال إلػػو إال هللا العظػػيم ا٢بلػػيم، ال إلػػو إال هللا ربىػػو دعػػاء الكػػرب (ِ)

 (.ُُِالسموات كرب األرض رب العرش الكرد". انظر: األذكار للنوكم )ص: 
 (.ٗ(، أنيس الفقهاء )ص: ِْْ/ِ، ا٤بصباح ا٤بنّب )(ّْٙبرير ألفاظ التنبيو )ص: انظر:  (ّ)
برقم  ٖٓ/ٖاإلٲباف ) (، كالبيهقي ُب شعبُِّٕٖبرقم  ُْٕ/ُّركاه الطرباين ُب ا٤بعجم الكبّب ) (ْ)

  ( من حديث ابن عمر يب قاؿ: هنى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف ندىن إال غبا".ّْٗٓ
 كُب إسناده: داكد بن الزبرقاف، كىو مَبكؾ.

: "دل أجػد لػو أصػبل"، كقػاؿ النػوكم: "غػّب معػركؼ كعنػد أيب داكد كالَبمػذم كالنسػائي قاؿ ابػن الصػالح
 هللا بن مغفل "النهي عن الَبجل إال غبا" إبسناد صحيح". من حديث عبد 

(، الػػػدرر ا٤بنثػػػورة للسػػػيوطي ُُٔ(، ا٤بغػػػِب عػػػن ٞبػػػل األسػػػفار )ص: ِِٕ/ُانظػػػر: البػػػدر ا٤بنػػػّب )
 (. ْٖ)ص: 

 انظر: ا٢باشية السابقة. (ٓ)
(، كابػن َِْٖبػرقم  ْٕٓ/ّأخرجو الَبمذم ُب سننو، أبواب الطب، ابب ما جػاء ُب السػعوط كغػّبه ) (ٔ)

(، كأٞبػػػػد ُب مسػػػػنده ّْٗٗبػػػػرقم  ُُٕٓ/ِماجػػػػو ُب سػػػػننو، كتػػػػاب الطػػػػب، ابب مػػػػن اكتحػػػػل كتػػػػرا )
 (.  ِْٖٗبرقم  ِْٓ/ْ(، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ )ُّّٖبرقم  ِّْ/ٓ)

ا". ُُٗ/ُقاؿ األلباين ُب إركاء الغليل )  (: "ضعيف جدن
 (.ّٕٓ/ٗتاج )ما بْب ا٤بعكوفتْب عليو طمس ُب األصل، كا٤بثبت من ٙبفة احمل (ٕ)
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انتهى. فإف عكسا  (ّ): دل أره ُب غّبه بل ]الواجب بكلو[(ِ)وإف قاؿ اإلسنوي (ُ)النووي
 .حصبل على السنة

؛ ألنو يضعف الشعر خفنا سلبية الريح ا٤بتولد منو فيو، كيلـز واختص اإلبط ابلنتف
ا٢بليلة حلق عانتها أك نتفها إذا أمرىا بو ا٢بليل كإف دل يتفاحش طو٥با، كالنورة فبها فعلها 

 .(ْ)بعض السلف ككرىها آخركف
ابت حوؿ الفرج ال مكركىة، كا٤براد هبا الشعر الن (ٓ)أهنا خبلؼ السنة وقضية ما مر

 . (ٔ)كالدبر، كالسنة للمرأة كا٣بنثى نتفها
 : يسن نتف األنف. (ٕ)وُب الكفاية

 كأف يقص الشارب حٌب  (ٗ)أنو يسن قصو كيكره نتفو ٣برب فيو (ٖ)وعن احملب الطربي
                                                 

 (.ْٓ/ْهتذيب األ٠باء كاللغات ) (ُ)
 (.ٓٓ/ٗا٤بهمات ) (ِ)
 (.ٓٓ/ٗانظر ا٤بهمات ) .األقربما بْب ا٤بعكوفتْب عليو طمس ُب األصل، كا٤بثبت ىو  (ّ)
 (.ِٖٗ/ُ(، اجملموع )َُّ/ٓ(، فتح العزيز )َُٓ/ُانظر: مصنف ابن أيب شيبة ) (ْ)
(، كمسػػػلم ُب ٖٖٗٓبػػػرقم  َُٔ/ٕاللبػػػاس، ابب قػػػص الشػػػارب )أخػػػرج البخػػػارم ُب صػػػحيحو، كتػػػاب  (ٓ)

( كبلٮبا من حػديث أيب ىريػرة، عػن ِٕٓبرقم  ُِِ/ُصحيحو، كتاب الطهارة، ابب خصاؿ الفطرة )
ا٣بتػػاف، كاالسػػتحداد، كتقلػػيم األظفػػار، كنتػػف  -أك ٟبػػس مػػن الفطػػرة  -النػػيب ملسو هيلع هللا ىلص قػػاؿ: "الفطػػرة ٟبػػس 

 اإلبط، كقص الشارب".
لعلو استينبط ذلك من حديث الفطرة السابق، كالظاىر أف الرجل كا٤برأة ُب ذلك سواء، كدل أقف علػى مػا  (ٔ)

 يدؿ على الفرؽ بينهما. 
 (.َِٓ/ُكفاية النبيو ) (ٕ)
 (.  ْٔٓ/ُغاية اإلحكاـ ُب أحاديث األحكاـ ) (ٖ)

إبػػراىيم ٧بػػب الػػدين أبػػو العبػػاس  : أٞبػػد بػػن عبػػد هللا بػػن دمحم بػػن أيب بكػػر بػػن دمحم بػػنواحملػػب الطػػربي ىػػو
ىػػ، شػيخ ا٢بػـر كحػافظ ا٢بجػاز بػبل مدافعػة، ْٗٔىػػ، تػوُب سػنة ُٓٔا٤بكي الشػافعي، كلػد سػنة  الطربم

 ا٢بديث من ابن ا٤بقّب، كشعيب الزعفراين كغّبىم.كاف فقيها ابرعا ٧بداث حافظا، درس كأفٌب، ك٠بع 
 (.ّٗٗ(، طبقات الشافعيْب )ص: ُٖ/ٖ(، طبقات الشافعية للسبكي )َٗ/ٕانظر: الواُب ابلوفيات )

 ( من طريق عبد هللا بن بشر ا٤بازين، عن النيبَّٗبرقم  َّٕ/ُأخرجو األصفهاين ُب الطب النبوم ) (ٗ)
= 
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٧بموؿ على حفو من  (ِ)من أصلو، كاألمر ٕبفو (ُ)يظهر حد الشفو كيكره أف ٰبفو
 ُب أنو سنة.  (ْ)لكن أطاؿ صبع (ّ)موعىذا ما ُب اجملطرؼ الشفو 

أف يبدأ ٗبسبحة ٲبناه فالوسطى  (ٓ)كا٤بختار ُب كيفيتو كما ُب اجملموع وأف يقلم الظفر
فاإلهباـ  (ٗ)، فخنصره اليسرل فبنصرىا فالوسطى فالسبابة(ٖ)فاإلهباـ (ٕ)، فا٣بنصر(ٔ)فالبنصر

ر رجلو اليسرل كما ُب ٚبليلها ُب ٍب ٖبنصر رجلو اليمُب ٍب ٗبا بعدىا إذل أف ٱبتم ٖبنص
 الوضوء.

 . (َُ)عن ا٢باجة كأتخّبىا عن األربعْب أشد كراىة ويكره أتخَت ىذه اؼبذكورات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

فإنو يػورث األكلػة كلكػن قصػوه قصػا. قػاؿ العجلػوين ُب   تفوا الشعر الذم يكوف ُب األنفملسو هيلع هللا ىلص أنو: ال تن 
 (: "دل يثبت". ْْْ/ِكشف ا٣بفاء )

 الرجل شاربو ابلغ ُب قصو.  : أحفىحيفو (ُ)
 (.ُّْ/ُا٤بصباح ا٤بنّب )، (ُّٓ/ٗلساف العرب )(، ُٕٔ/ٓانظر: هتذيب اللغة )

(، كمسػػلم ُب ِٖٗٓبػػرقم  َُٔ/ٕأخرجػػو البخػػارم ُب صػػحيحو، كتػػاب اللبػػاس، ابب تقلػػيم األظفػػار ) (ِ)
( كبلٮبا من حػديث ابػن عمػر، عػن ِٗٓبرقم  ِِِ/ُصحيحو، كتاب الطهارة، ابب خصاؿ الفطرة )
 أحفوا الشوارب"، كاللفظ للبخارم.النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: "خالفوا ا٤بشركْب: كفركا اللحى، ك 

 (.ِٕٖ/ُاجملموع ) (ّ)
 (.ُٔٓ/ّ(، شرح مشكل الوسيط )ُْ(، التنبيو )ص: ُّْ/ُّانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ْ)
 (.ِٖٔ/ُاجملموع ) (ٓ)
 .: األصبع الٍب بْب الوسطى كا٣بنصر، قاؿ ا١بوىرم: كا١بمع البناصرالبنصر (ٔ)

 (.ُٖ/ْ(، لساف العرب )ُُٗ/ُِ(، هتذيب اللغة )َُٖ/ٕ) انظر: كتاب العْب
 : اإلصبع الصغرل القصول من الكف، كا١بمع خناصر.ا٣بنصر (ٕ)

 (.ُِٔ/ْ(، لساف العرب )ِٕٔ/ٕ(، هتذيب اللغة )ّّٖ/ْانظر: كتاب العْب )
 ، كا١بمع أابىم كأابىيم". : "اإلصبع العظمى: قاؿ ا١بوىرم: اإلهباـإهباـ (ٖ)

 (.ٗٓ/ُِ(، لساف العرب )ُٓ(، ا٤بطلع على ألفاظ ا٤بقنع )ص: ُٕٖٓ/ٓانظر: الصحاح )
 : اإلصبع الٍب بْب اإلهباـ كالوسطى، كتسمى ا٤بسبحة أيضنا.السبابة (ٗ)

 (.ّٓ/ّاتج العركس )(، ُْٓ/ُالصحاح )(، َِِ/ُِانظر: هتذيب اللغة )
 (.ُْٖ/ٖ(، هناية احملتاج )ُٕٓ/ُ(، اإلسعاد )ِّْ/ّظر: ركضة الطالبْب )ان (َُ)
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أف يغسل عند أصابعو كمفاصلتها كلو ُب غّب الوضوء، كمعاطف أذنو  ويسن أيًضا
كىًصمىاخىهىا
ُب الكل، كأف  كداخل أنفو متيامننا (ِ)فيزيل ما فيو اب٤بسح كما ُب اجملموع (ُ)

السنة من غّب نية  (ْ)شيبو ٕبمرة أك صفرة نعم يكره تشبيها بنحو ]متبعي[ (ّ)ٱبيىضًٌبى 
صحيحة كىو ابلسواد حراـ كلو للمرأة إال للمجاىد إرىاابن للعدك
(ٓ).  

ا٣بضب بنحو ا٢بنا للرجل إال لعذر، كيسن فرؽ شعر الرأس  (ٔ)وحيـر خالفًا عبمع
دىن ٩با يلينو كيرسل اثئره كٲبد منقبضو، كيكره القزع كىو حلق بنحو ماء أك  (ٕ)كٛبشيطو

سواء الصيب كغّبه أنو ملسو هيلع هللا ىلص ٤با سئل عنو قاؿ: أف ٰبلق من رأس الصيب  (ٖ)بعض الرأس مطلقنا
كال أبس ٕبلق  (َُ)واك ٤با فيو من التسوية كأنو دأب أىل الشطارة، فال(ٗ)كيَبؾ مكاف مكاف

                                                 

 : خرؽ األذف إذل الدماغ، كالسماخ لغة فيو.: قاؿ الليث: الصماخصماخها (ُ)
 (.ّْ/ّ(، لساف العرب )ِٓ/ّ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث )ّٕ/ٕانظر: هتذيب اللغة )

 (.ِٖٖ/ُاجملموع ) (ِ)
 : صبغ شعره اب٢بناء، فإف كاف بغّب ا٢بناء ال يقاؿ اختضب.ضبٱب (ّ)

 (.ُُٕ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ّٕٓ/ُ(، لساف العرب )ٓٓ/ٕانظر: هتذيب اللغة )
 (.ُٓٓ/ُُب األصل فراغ ٗبقدار كلمة، كا٤بثبت من أسُب ا٤بطالب ) (ْ)
 (.  ُْْ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُٓٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ِٕٓ/ِانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ٓ)
 (.َْ(، الزبد ُب الفقو الشافعي )ص: ُٗٓ/ِ(، كفاية النبيو )ِْٗ/ُانظر: اجملموع ) (ٔ)
 : تسرٰبو كٚبليص بعضو من بعض، كا٤بشط: اآللة الٍب ٲبشط هبا.وسبشيط (ٕ)

 (.ْْٔ/ٔ(، اتج العركس )ْٕٗ/ِ(، لساف العرب )ّٖٖ/ُانظر: مشارؽ األنوار )
 (.ّْ(، ٙبرير ألفاظ التنبيو )ص: ٗٓ/ْ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث )ُِٖ/ِانظر: مشارؽ األنوار ) (ٖ)
(، كأخرجػو ّّٕٔبػرقم  َُُِ/ِهبذا اللفظ أخرجو ابن ماجو، كتاب اللبػاس، ابب النهػي عػن القػزع ) (ٗ)

ُب صػحيحو، كتػاب (، كمسػلم َِٗٓبػرقم  ُّٔ/ٕالبخارم ُب صػحيحو، كتػاب اللبػاس، ابب القػزع )
( كبلٮبػػػا مػػػن حػػػديث ابػػػن عمػػػر رضػػػي هللا َُِِبػػػرقم  ُٕٓٔ/ّاللبػػػاس كالزينػػػة، ابب كراىيػػػة القػػػزع )

عنهمػػا: "أف رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هنػػى عػػن القػػزع" قػػاؿ: قلػػت لنػػافع كمػػا القػػزع قػػاؿ: "ٰبلػػق بعػػض رأس الصػػيب 
 كيَبؾ بعض". كاللفظ ٤بسلم. 

 أىلو كأعياىم لؤمنا كخبثنا. : إذا ترؾ موافقة شطارة (َُ)
= 
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، كال يَبكو ٤بريد دىنو كترجيلو ٣برب: "ليحلقو  (ُ)ٝبيعو ٤بريد تنظيف بل يسن إف آذاه إبقاؤه
 .(ِ)"كلو أك ليدعو كلو

فإف شاهبا حـر من غّب  (ْ)٢بليلةحلق رأسها إال لضركرة أما ا (ّ)اػبلية: ويكره للمرأة أي
 إذف ا٢بليل ككذا إف انقضت بو قيمة األمة. 

وىو أوجو فبا جـز بو ُب يكره للمرأة إزالة شعر حواجبها كأطراؼ كجهها  (ٓ)وُب التحقيق
قاؿ  ؟من حرمتو، أما الرجل إذا طاؿ حاجباه فهل يسن لو األخذ منهما (ٔ)شرح مسلم

ألصحابنا كينبغي أف يكره؛ ألنو تغيّب ٣بلق هللا، كدل يرد فيو  : ال أعرؼ فيو شيئنا(ٕ)النوكم
 أبسنا بل كاف يفعلو. (ٗ)كا٢بسن (ٖ)أٞبدشيء، لكن دل ير بو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 (.ُِّ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )َْٖ/ْ(، لساف العرب )ُُِ/ُُانظر: هتذيب اللغة )
 (.ُٓٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ِّٓ/ُ(، كفاية النبيو )ِٓٗ/ُانظر: اجملموع ) (ُ)
سػػننو،   (، كالنسػػائي ُبُْٓٗبػػرقم  ّٖ/ْأخرجػػو أبػػو داكد ُب سػػننو، كتػػاب الَبجػػل، ابب ُب الذؤابػػة ) (ِ)

( ٝبػيعهم َٗٓٓبػرقم  ُّٗ/ُِ(، كابن حباف ُب صحيحو )َْٖٓبرقم  َُّ/ٖكتاب الزينة، ابب )
مػػػن حػػػديث ابػػػن عمػػػر رضػػػي هللا عنهمػػػا، أف النػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص رأل صػػػبينا قػػػد حلػػػق بعػػػض شػػػعره كتػػػرؾ بعضػػػو، 

 فنهاىم عن ذلك، كقاؿ: "احلقوه كلو، أك اتركوه كلو". 
 (: "إسناد صحيح على شرط الشيخْب".ُُٓ/ّة األحاديث الصحيحة )قاؿ األلباين ُب سلسل

 : أم خالية من الزكج كىو خاؿ منها، كىي ُب اإلسبلـ من كناايت الطبلؽ. اػبلية (ّ)
 (.ُُٖ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِّٔ(، ٙبرير ألفاظ التنبيو )ص: ٕٓ/ِانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث )

 : الزكجة كا٢بليل الزكج، ألهنا ٙبل معو كٰبل معها، كقيل ألف كل كاحد منهما ٰبل لآلخر.اغبليلة (ْ)
 .(ُّْ/ُ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث )ُٓٗ/ُمشارؽ األنوار )(، ُّٕٔ/ْالصحاح )انظر: 

 (.ُٓالتحقيق للنوكم )ص:  (ٓ)
 (.َُٔ/ُْشرح النوكم على مسلم) (ٔ)
 (.َِٗ/ُاجملموع ) (ٕ)
(، كشػاؼ القنػػاع َِ/ُ(، اإلقنػاع ُب فقػو اإلمػػاـ أٞبػد بػن حنبػػل )ُُِ/ُانظػر: اإلنصػاؼ للمػػرداكم ) (ٖ)

 (.  ٕٓ/ُعن مًب اإلقناع )
 (.ُِٗ/ُ(، اجملموع )ُِّ(، الوقوؼ كالَبجل أليب بكر ا٣ببلؿ )ص: ّٔٗ/ْاتريخ ابن معْب ركاية الدكرم ) (ٗ)

= 
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أكؿ طلوعها إيثارنا للمركدة، كنتف الشيب كاستعجالو، كنتف جانيب  ويكره نتف اللحية
باالة بنفسو، كتصفيفها للتزين ، كجانيب شعر اللحية كتشعيثها إيثارنا للزىد كلقلة ا٤ب(ُ)العنفقة

، كزايدة العذارين كالنظر ُب سوادىا كبياضها إعجاابن
كنقصهما، كال أبس  (ّ)من الصدغ (ِ)

، كال (ْ)بقص ما ٙبت القبضة من ٢بية طالت ما دل ينتو إذل تقصيصها كتدكيرىا من ا١بوانب
تكم كال تشبهوا ٖبرب أٞبد: "قصوا سباال (ٔ)لكن اعَبضو الزركشي ،(ٓ)أبس بَبؾ سبالتو

 .(ٕ)"ابليهود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 كا٢بسن ىو البصرم. 
 : الشعر الذم ُب الشفة السفلى، كقيل: الشعر الذم بينها كبْب الذقن.العنفقة (ُ)

 (.ُْٖ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِٕٕ/َُ(، لساف العرب )َّٗ/ّانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث )
 : جانبا اللحية ألف ذلك موضع العذار من الدابة. عذارينال (ِ)

 (.ْٕٓ/ُِ(، اتج العركس )َٓٓ/ْ(، لساف العرب )ّٕ/ِألعظم )انظر: احملكم كاحمليط ا
 ما بْب ٢بظ العْب إذل أصل األذف، كا١بمع أصداغ. :الصدغ (ّ)

 (.ّّٓ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ّّٖ/ّ(، مقاييس اللغة )ٗٓ/ٖانظر: هتذيب اللغة )
 (.ّْٔ/ْفة ا٢ببيب )(، ٙبّْٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ِّٓ/ّانظر: ركضة الطالبْب ) (ْ)
: الػػدائرة الػػٍب ُب كسػػط الشػػفة العليػػا، كقيػػل: السػػبلة مػػا علػػى الشػػارب مػػن الشػػعر، كقيػػل: طرفػػو، سػػبالتو (ٓ)

 كقيل: ىي ٦بتمع الشاربْب، كقيل: ىو ما على الذقن إذل طرؼ اللحية. 
 (.ُِّ/ُُاف العرب )(، لسَٕٓ/ٖ(، احملكم كاحمليط األعظم )َّْ/ُانظر: ٝبهرة اللغة )

 (.ُْْ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُٓٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٔ)
( مػػن حػػديث أيب أمامػػة، كفيػػو: فقػػاؿ النػػيب صػػلى هللا ِِِِٖبػػرقم  ُّٔ/ّٔأخرجػػو أٞبػػد ُب مسػػنده ) (ٕ)

 عليو كسلم: "قصوا سبالكم ككفركا عثانينكم كخالفوا أىل الكتاب".

 (.ُُٔٗ/ِامع الصغّب )كا٢بديث حسنو األلباين ُب صحيح ا١ب
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، كأف يغطى اآلنية كلو بنحو (ُ)أكؿ ساعة من الليل ويسن أف يكف عن الصبياف
، كأف يغلق الباب مع التسمية ُب (ّ)، كأف يوكي للقرب(ِ)/أ[ عود يعرض عليهاُُُ]ؿ/

اقتداء بو عليو الصبلة  (ْ)كأف ]ينظر ُب ا٤برآة[ ،لنـوالثبلثة، كأف يطفل ا٤بصباح ك٫بوه عند ا
 .(ٓ)كالسبلـ

                                                 

 (.َّٓ(، فتح ا٤بعْب )ص: ِٓٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ّٕٓ/ُانظر: اإلسعاد ) (ُ)
 (.ِٓٔ/ُ(، اجملموع )ٖٖ/ُ(، البياف )ِّ/ُانظر: ا٤بهذب ) (ِ)
 : ٝبع قربو، كىو الوطب من اللنب، كقد تكوف للماء، كقيل: ىي ا٤بخركزة من جانب كاحد. قربال (ّ)

 (.ُٕ/ْ(، اتج العركس )ٖٔٔ/ُ(، لساف العرب )ُٗٗ/ُ: الصحاح )انظر
ما بْب ا٤بعكوفتْب عليػو طمػس ُب األصػل، كا٤بثبػت اسػتظهرتو، كىػذه اللفظػة ال ذكػر ٥بػا ُب ا٢بػديث كمػا  (ْ)

 سيلٌب ٚبرٯبو.
(، كمسػػػلم ُب ِّٔٓبػػػرقم  ُُُ/ٕأخرجػػػو البخػػػارم ُب صػػػحيحو، كتػػػاب األشػػػربة، ابب تغطيػػػة اإلًنء ) (ٓ)

( كبلٮبػا مػن َُِِبرقم  ُٓٗٓ/ّيحو، كتاب األشربة، ابب األمر بتغطية اإلًنء كإيكاء السقاء )صح
حديث جابر هنع هللا يضر، يقوؿ: قاؿ رسػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إذا كػاف جػنح الليػل، أك أمسػيتم، فكفػوا صػبيانكم، فػإف 

لقوا األبػػواب كاذكػػركا اسػػم هللا، فػػإف الشػػياطْب تنتشػػر حينئػػذ، فػػإذا ذىػػب سػػاعة مػػن الليػػل فحلػػوىم، فػػلغ
الشػػيطاف ال يفػػػتح اباب مغلقػػػا، كأككػػػوا قػػربكم كاذكػػػركا اسػػػم هللا، كٟبػػػركا آنيػػتكم كاذكػػػركا اسػػػم هللا، كلػػػو أف 

 ".تعرضوا عليها شيئا، كأطفئوا مصابيحكم
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 باب يف بياٌ يا حيم يٍ األطعًت ويا حيزو
 .(ُ)اآلية ژڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ قولو تعاذل: واألصل فيو
 .(ِ) ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  كقولو تعاذل:

ألف  (ّ)أف يراد ا٢ببلؿ[ أم: ا٤بشتهيات ]كال ٯبوز ژڌ  ڎ  ڎ ژ قولو: 
، كما يتلتى أكلو من ٝباد كحيواف ال ٲبكن حصر أنواعو، (ْ)سؤا٥بم عما ٰبل فبل ٯبابوف اب٢ببلؿ

كلكن األصل ُب ا١بميع ا٢بل؛ ألف األعياف ٨بلوقة ٤بنافع العباد كلآلية األكذل إال ما استثُب لنص  
 .(ٓ)الستحباب من أتٌب لو كتاب أك سنة أك لوركد األمر بقتلو أك النهي عن مثلو أك

كىو  )كجماد(يتلتى أقلو أم: تناكلو  )طاىر(لئلنساف  )حل(علم أنو  إذا تقرر ذلك 
ٿ  ژ  ما عدا ا٢بيواف من ٫بو فاكهة كحب كسم إف تصور أف أكلو ال يتضرر بو قاؿ تعاذل:

أم: غّب ضار  ((ٕ))]ال ضار[ (ٔ)ژ  ڦٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ
ألف ذلك مضر،  ؛(ٖ)بعقل أك بدف كا٢بجر كالَباب كالزجاج كالسم كاألفيوف فيحـر ما يضر

 .(َُ)ژ   چڃ  چ  چژ كقاؿ تعاذل:  ،(ٗ)كرٗبا يقتل
                                                 

 (.ُْٓسورة األنعاـ، اآلية ) (ُ)
 (.ُٕٓسورة األعراؼ، اآلية ) (ِ)
/أ(، كىػػو مػػا ُْٕليػػو طمػػس ُب األصػػل، كا٤بثبػػت مػػن شػػرح اإلرشػػاد للجػػوجرم )ؿ/مػػا بػػْب ا٤بعكػػوفتْب ع (ّ)

 يقتضيو السياؽ. 
 (.َُٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ُّٕ/ٓ(، الغرر البهية )َِِ/ٖانظر: كفاية النبيو ) (ْ)
 (.ّٔٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٓٓ/ِ(، اإلسعاد )ِِٓانظر: كفاية األخيار )ص:  (ٓ)
 (.ِّ) سورة األعراؼ، اآلية (ٔ)
 (.ُِٕٗب األصل فراغ ٗبقدار كلمة، كا٤بثبت من اإلرشاد )ص:  (ٕ)
 . : لنب ا٣بشخاش. كىو ملخوذ من األفن: كىو أف ال يبقي ا٢بالب ُب الضرع من اللنب شيئااألفيوف (ٖ)

 (.ُٖٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِْٓ/ّٓاتج العركس ) (،ُِِِ/ُا٤بصباح ا٤بنّب )انظر: 
 (.ُٖٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّٓ/ٗ(، اجملموع )ْٓٓ/ُانظر: ا٤بهذب ) (ٗ)
 (.ِٗسورة النساء، اآلية ) (َُ)
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كما ، كمن الضار الطْب (ُ)كٰبل قليل ما يضر للتداكم إف غلبت السبلمة كاحتيج إليو
فا٤بستقذر  )قذر( ال )و(قليلو لعدـ ضرره،  (ّ)لكن استثٌت السبكي (ِ)قطع بو صبع متقدموف

الطاىر كا٤بخاط كا٤بِب ك٫بوٮبا ٩با استقذراه عارض كما غسل األيدم عقب األكل فبل ٰبـر 
ال  )و(، (ٓ)كمثلو اللحم ا٤بنًب كالتصريح بقولو: "كقذر" من زايدتو (ْ)كما ُب لباب احملاملي

لعقل كال إلضراره اب (ٕ)كحشيشة (ٔ)يضر ابلعقل من الطاىرات كإف دل يطرب كبنج )مسكر(
 . (ٖ)حد فيو إال إف طرب على ما قالو ا٤باكردم
كإف أسكر للضركرة ك٩با ال يسكر إال مع غّبه ٰبل  ويتداوى بو عند فقد ما يقـو مقامو

كحده، كقصر ا٤بسكر على ما ذكر؛ ألنو ٨برج من الطاىر كلتقدـ غّبه كخرج ابلطاىر 
شربو مطلقنا ال إطعامو لنحو بعّب النجس كا٤بتنجس كدقيق عجن ٗباء متنجس فيحـر أكلو ك 

 ، كمر حل تناكؿ دكد ٫بو الفاكهة معها حينا كاف أك ميتنا. (ُ)كشاة
                                                 

 (.ُٖٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُٖٕ/ٓ(، الغرر البهية )ِْٓ/ٖانظر: كفاية النبيو ) (ُ)
 (.ّٕ/ٗ(، اجملموع )ْٓٓ/ُ(، ا٤بهذب )ّّٗ/ٖانظر: ٨بتصر ا٤بزين ) (ِ)
 (.ٗٔٓ/ُأسُب ا٤بطالب )(، ٕٕٓ/ِانظر: اإلسعاد ) (ّ)
 (.  ُّٗاللباب )ص:  (ْ)

: أبػػو ا٢بسػػن، أٞبػػد بػن دمحم بػػن أٞبػػد بػػن القاسػػم بػػن إ٠باعيػػل، الضػػيب البغػػدادم الشػػافعي، واحملػػاملي ىػػو
ىػػػ، درس علػػى أيب حامػػد اإلسػػفراييِب، كبػػرع ُب الفقػػو، ُْٓىػػػ، تػػوُب سػػنة ّٖٔسػػنة ، كلػػد ابػػن احملػػاملي

 كرزؽ من الذكاء كحسن الفهم ما أرىب بو على أقرانو، من مصنفاتو: ا٤بقنع، كاجملموع، كاللباب.
(، سػػّب أعػػبلـ ّٔٔ/ُ(، طبقػػات الفقهػػاء الشػػافعية البػػن الصػػبلح )ُِٗانظػػر: طبقػػات الفقهػػاء )ص: 

 (.ُِٗ/ُّالنببلء )
 (.ِٕٗانظر: اإلرشاد )ص:  (ٓ)
  : ضرب من النبات، يقول بو النبيذ.البنج (ٔ)

 (.ُِٔ/ِ(، لساف العرب )ُٓ(، ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص: ْٖٔ/ٕانظر: احملكم كاحمليط األعظم )
 (.ُٕٔ/ُىو نبات ٨بدر. انظر: ا٤بعجم الوسيط ) :اغبشي  (ٕ)
 (.ُٖٕ/ُٓا٢باكم الكبّب ) (ٖ)
 (.ُّٕ/ٓ(، الغرر البهية )ِٗ/ٗ(، اجملموع )َِٕ/ِانظر: األـ ) (ُ)
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٤با ٰبل ٔبلد ميتة ملكوؿ دبغ ٤با صح من قولو ملسو هيلع هللا ىلص: "دابغ األدد  (ُ)كحذؼ ٛبثيل أصلو
كما ُب  (ْ)إذ الذي صححو األكثروف (ّ)؛ ألنو ضعيف كإف كاف ىو ا١بديد(ِ)"ذكاتو
 ". ، "إ٭با حـر من ا٤بيتة أكلها(ٔ)ٙبرٲبو ٢بديث الصحيحْب (ٓ)الروضة

ما ٱبرج ىذا ألنو مستقذر بل كصار النتقالو إذل طبع  (ٕ)وليس فيما قدمو اؼبصنف
، كأما جلد ا٤بذكاة فيحل كإف (ٖ)ا كإف دبغ، أما جلد ميتة غّب ا٤بلكوؿ فحراـ قطعن الثًٌيىابً 

 .(ُ)دبغ أم: حيث ال ضرر فيو
  )وجراد(، (ِ)كىو ما يعيش فيو كلو خرج منو كاف عيشو عيش مذبوح )وكحيواف حبر( 

                                                 

 (.ّّٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ُ)
بػػػرقم  ْْٔ/ٓ(، كأٞبػػػد ُب مسػػػنده )ٕٗٓبػػػرقم  ِٓٔ/ِأخرجػػػو هبػػػذا اللفػػػظ ابػػػن أيب شػػػيبة ُب مصػػػنفو ) (ِ)

بػػػػػػرقم  ٓٔ/ُكالػػػػػػدارقطِب ُب سػػػػػػننو )(، ِِْٓبػػػػػػرقم  ُّٖ/َُ(، كابػػػػػػن حبػػػػػػاف ُب صػػػػػػحيحو )ُِّٓ
 (.  َٕبرقم  ّّ/ُ(، كالبيهقي ُب سننو الكربل )َُُ

( كالنسػػػػائي ُب ُِْٓبػػػػرقم  ٔٔ/ْكأخرجػػػػو أبػػػػو داكد ُب سػػػػننو، كتػػػػاب اللبػػػػاس، ابب ُب أىػػػػب ا٤بيتػػػػة )
 ( بلفظ "دابغها طهورىا". ِْْْبرقم  ُْٕ/ٕسننو، كتاب الفرع كالعتّبة، ابب )

 (.ُّّب غاية ا٤براـ )ص: كا٢بديث صححو األلباين 
 (.ٕٔٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ِٖ/ُ(، ا٤بهذب )ُِٓ/ٖانظر: كفاية النبيو ) (ّ)
 (.ِٗ/ُ(، اإلقناع للشربيِب )َٕٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٖ/ُانظر: العزيز) (ْ)
 (.ِْ/ُركضة الطالبْب ) (ٓ)
(، كمسػلم ُّٓٓبػرقم  ٔٗ/ٕأخرجو البخػارم ُب صػحيحو، كتػاب الػذابئح كالصػيد، ابب جلػود ا٤بيتػة ) (ٔ)

( كبلٮبػا مػن حػديث ّّٔبػرقم  ِٕٔ/ُُب صحيحو، كتاب ا٢بيض، ابب طهارة جلود ا٤بيتػة ابلػدابغ )
ابن عباس رضي هللا عنهما أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مر بشػاة ميتػة، فقػاؿ: "ىػبل اسػتمتعتم إبىاهبػا؟" قػالوا: إهنػا 

 ميتة، قاؿ: "إ٭با حـر أكلها".
 (.ّٖٓ-ّٕٓ/ّ: إخبلص الناكم )انظر (ٕ)
 (.ُِٓ/ٖ(، كفاية النبيو )َِّ/ُ(، اجملموع )ٗٔ/ُانظر: البياف ) (ٖ)
 (.ُِٓ/ُ(، هناية احملتاج )ُٖٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )َٕٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ُ)
 (.ُّٕ(، غاية البياف )ص: َُٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ٔٔٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ِ)
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كعلى  (ُ)وُب الروضةكإف دل يشق جوفنا لصغّب منو لعسر التتبع،  )حًيا(فيحل كل منهما 
من ال ٙبل ذكاتو كإف دل يشبو  م سبب كاف حٌب تذكاةأب )وميًتا(ا٤بسا٧بة جرل األكلوف، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  ژ األكؿ السمك كا١براد ككلب كخنزير لقولو تعاذل: 

 .(ْ)"، ك٣برب "أحل لنا ميتتاف(ّ)"، ك٣برب: "ىو الطهور ماءه ا٢بل ميتتو(ِ) ژپ
الذم يطوؿ بقاؤه إراحة لو، كيكره ذبح صغارٮبا؛ ألنو عبث، كأكل  ذبح كبارمهاويسن 

مشوم كل قتل تطيب جوفو كابتبلعو حينا كقطع شيء منو ُب حياتو، كقليو حينا ُب ٫بو زيت 
يغلى؛ ألف عيشو عيش مذبوح، ككما يكره طرح الشاة ُب النار كسلخها بعد ذٕبها 

د أحدٮبا ُب جوؼ أخرل فإف تغّبت حرمت  ، كلو كج(ُ)/ب[ كقبل موهتاُُُ]ؿ/

                                                 

 (.ِّٗ/ّلطالبْب )ركضة ا (ُ)
 (.ٔٗسورة ا٤بائدة، اآلية ) (ِ)
(، كابػػن ماجػػو ُب ّٖبػػرقم  ُِ/ُأخرجػػو أبػػو داكد ُب سػػننو، كتػػاب الطهػػارة، ابب الوضػػوء ٗبػػاء البحػػر ) (ّ)

(، كالَبمػػػػذم ُب سػػػػننو، ّٖٔبػػػرقم  ُّٔ/ُسػػػننو، كتػػػػاب الطهػػػارة كسػػػػننها، ابب الوضػػػػوء ٗبػػػاء البحػػػػر )
(، كالنسػػائي ُب سػػننو، كتػػاب ٗٔبػػرقم  ُِٓ/ُء البحػػر أنػػو طهػػور )أبػػواب الطهػػارة، ابب مػػا جػػاء ُب مػػا

( ٝبػػيعهم مػػن ِّّٕبػػرقم  ُُٕ/ُِ(، كأٞبػػد ُب مسػػنده )ٗٓبػػرقم  َٓ/ُالطهػػارة، ابب مػػاء البحػػر )
ن حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر سلؿ رجل النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فقاؿ: اي رسوؿ هللا إًن نركب البحر، ك٫بمل معنػا القليػل مػ
 ".ا٤باء، فإف توضلًن بو عطشنا، أفنتوضل ٗباء البحر؟ فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ىو الطهور ماؤه ا٢بل ميتتو

 (.ِْ/ُقاؿ الَبمذم: " ىذا حديث حسن صحيح "، كا٢بديث صححو األلباين ُب إركاء الغليل ) 
(، كأٞبػد ُب ُّّْبػرقم  َُُِ/ِ) أخرجو ابن ماجو ُب سننو، كتاب األطعمػة، ابب الكبػد كالطحػاؿ (ْ)

( ٝبػيعهم مػن حػديث عبػد هللا بػن ُُٔٗبػرقم  ّْٖ/ُ(، كالبيهقي ُب سننو الكربل )ُٔ/َُمسنده )
عمػػػر رضػػػي هللا عنهمػػػا، أف رسػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قػػػاؿ: "أحلػػػت لكػػػم ميتتػػػاف كدمػػػاف، فلمػػػا ا٤بيتتػػػاف، فػػػا٢بوت 

 كا١براد، كأما الدماف، فالكبد كالطحاؿ". 
(، كسلسػػػػػلة األحاديػػػػػث الصػػػػػحيحة َُِّ/ِكا٢بػػػػػديث صػػػػػححو األلبػػػػػاين انظػػػػػر: مشػػػػػكاة ا٤بصػػػػػابيح )

(ّ/ُُُ). 
 (.ِٗٔ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُُٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ْٓٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ُ)
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 .(ِ)كإال فبل (ُ)كالركث
فإنو ال معُب ابعتبار  (ْ)لكن نظر فيو األذرعيتغّبٮبا ابللوف كتقطعها  (ّ)واعترب الشيخاف

القطع كيرد أبف قياسهم ٥با على الركث كألف ما ذكركه ُب حب البهيمة افَباشو يؤيد ذلك 
 . (ٓ)حـر مطلقنا كال ٱبفى أهنا إذا ابتلعت طائرنا
كما   (ٔ)فيحـر منو ذكات السمـو كحية كضفدع ]كسلحفاة[ أما ما يعي  ُب البحر والرب

لكنو قاؿ عقب ذلك:  (َُ)وجرى عليو ُب اجملموع، (ٗ)وأصلها (ٖ)ىذا ما ُب الروضة (ٕ)سيذكره
قلت: الصحيح ا٤بعتمد أف ٝبيع ما ُب البحر ٰبل ميتتو إال الضفدع، كٰبمل ما ذكره 

 على غّب ما ُب البحر. انتهى. (ُ)أك بعضهم من السلحفاة كا٢بية كالنسناس  (ُُ)صحاباأل

                                                 

 رجيع ذم ا٢بافر، كا١بمع أركاث.  :الروث (ُ)
 (.ِٗٔ/ٓ(، اتج العركس )ُٔٓ/ِ(، لساف العرب )ُِٕ/ِانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث )

 (.ِْٕ/ٖ(، كفاية النبيو )ّٖٓ/ّ(، حلية العلماء )ٗٓ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ِ)
 (.ِّٗ/ّ(، ركضة الطالبْب )ٖ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ُُْ/ٖ(، هناية احملتاج )ٗٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ْٓٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ْ)
 (.ْٖٓ/ِ(، اإلسعاد )ّٕ/ٗ(، اجملموع )ٖ/ُِعزيز )انظر: ال (ٓ)
(، ٔٔٓ/ُُب األصػػل "كسػػحلفاة" كمػػا سػػيلٌب ُب كػػبلـ الشػػارح، كىػػو تصػػحيف. انظػػر: أسػػُب ا٤بطالػػب ) (ٔ)

 (.  ّّ/ِحياة ا٢بيواف الكربل )
 (.  ُّْانظر: )ص:  (ٕ)
 (.ِٕٓ/ّركضة الطالبْب ) (ٖ)
 (.ُْٔ/ُِانظر: العزيز ) (ٗ)
 (.ّّ-ِّ/ٗاجملموع ) (َُ)
 (.ُْٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ٔٔٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ِْٓ/ٗانظر: النجم الوىاج ) (ُُ)
: خلق ُب صورة الناس مشتق منو لضعف خلقهم قاؿ كراع: النسػناس فيمػا يقػاؿ دابػة ُب عػداد النسناس (ُ)

ثػل اإلنسػاف، كيوجػد ُب الوحش تصاد كتؤكل كىي على شكل اإلنسػاف بعػْب كاحػدة كرجػل كيػد تػتكلم م
 . جزائر ٕبر الصْب

 (.ْٕٗ/ِ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ِِّ/ٔ(، لساف العرب )ُْٗ/ٖانظر: احملكم كاحمليط األعظم )
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: ٰبل ٝبيع ما (ِ): قاؿ أصحابنابنقل ذلك عن األصحاب فقاؿ (ُ)وقد صرح ُب الشامل
ما ذكركه ُب ا٢بية على ما قالو ٧بلو حيث دل يكن ٥با سم؛  (ّ)فيو إال الضفدع كأتكيل اجملموع

 ـر مطلقنا.ألف ذكات السمـو ٙب
اللَّخىمي تعليلهم على األكؿ ٙبرد التمساح؛ ٤بتقوية بنابو أف القرش كيقاؿ لو:  وقضيتو

(ْ) 
 ٕبلو.  (ٕ)كابن األثَت (ٔ)لكن أجاب احملب الطربي، (ٓ)ٗبعجمة مفتوحة مثلو
 ؛ ألنو ال يعيش إال ُب البحر. (ِ)حل الدنيليس (ُ)وعلماء عصره (ٖ)وعن ابن عدالف

                                                 

 (.ُّٓالشامل البن الصباغ )ص:  (ُ)
 (.ُِٓ/ٖ(، كفاية النبيو )َُٓ/ْ(، البياف )ّٓٗانظر: اللباب )ص:  (ِ)
 (.ِّ/ٗاجملموع ) (ّ)
 (.ُِْ/ّّ(، اتج العركس )ّٗٓ/ُِ(، لساف العرب )ِْْ/ْهاية ُب غرب ا٢بديث )انظر: الن (ْ)
 (.ُْٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِْ/ّّ(، اتج العركس )ّٗٓ/ُِانظر: لساف العرب ) (ٓ)
 (.ّْٕ/ٓغاية اإلحكاـ ُب أحاديث األحكاـ ) (ٔ)
 (.  ِْْ/ْالنهاية ُب غريب ا٢بديث ) (ٕ)

، ا٤بلقػػب ٦بػػد عبػػد الكػػرد بػػن عبػػد الواحػػد الشػػيباين، ابػػن األثػػّب ا١بػػزرم : دمحم بػػن دمحم بػػنوابػػن األثػػَت ىػػو
ىػػ، ٠بػع مػن القػرطيب ك الطوسػي ك٠بػع ببغػداد مػن ابػن كليػب، َٔٔىػػ، تػوُب سػنة ْْٓالدين، كلد سنة 

 .ف فاضبل رئيسا مشارا إليو من تصانيفو: الشاُب ُب شرح مسند الشافعيككاف ابرعا ُب الَبسل ككا
(، طبقػػػػػػػات الشػػػػػػػافعية للسػػػػػػػبكي ْٓ/ُٔ(، سػػػػػػػّب أعػػػػػػػبلـ النػػػػػػػببلء )ُُْ/ْانظػػػػػػػر: كفيػػػػػػػات األعيػػػػػػػاف )

(ٖ/ّٔٔ.) 
 (.ِٗٔ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُِٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ٔٔٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٖ)

ىػػػ،  ّٔٔ، كلػػد سػػتة بػػن عثمػػاف بػػن إبػػراىيم بػػن عػػدالف الكنػػاين ا٤بصػػرم: دمحم بػػن أٞبػػد وابػػن عػػدالف ىػػو
كاف إمامنا عارفنا اب٤بذىب مشػارنا إليػو ابلتقػدـ بػْب أىػل العلػم يضػرب ا٤بثػل اب٠بػو، ككػاف أفقػو مػن بقػي ُب 

 ىػ، ُب طاعوف مصر. ْٕٗكشرح ٨بتصر ا٤بزين كدل يتم، توُب سنة  زمانو من الشافعية، برع ُب الفقو
(، طبقػػات الشػػافعية البػػن قاضػػي ٕٗ/ٗ(، طبقػػات الشػػافعية للسػبكي )ُُٖ/ِانظػر: الػػواُب ابلوفيػػات )

 (.ْٓ/ّشهبة )
 (.َُْ/ِ(، إعانة الطالبْب )ُْٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )ٔٔٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ُ)
  كتب الشافعية كاللغة: "الدنيلس". كذا ُب األصل، كُب  (ِ)

= 
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لكن رده أبنو أصل السرطاف  (ِ)واستظهره الزركشيٙبرٲبو،  (ُ)السالـوعن ابن عبد 
لنص أبنو دل أيت على ٙبرٲبو دليل كأبف ما نقل عن ابن عبد السبلـ دل يصح  (ّ)الدمَتي
 (ٓ)هنع هللا يضر على أف حيواف البحر الذم ال يعيش إال فيو يؤكل بعمـو اآلية (ْ)الشافعي
  .(ٔ)كاألخبار
أبف كاف يعيش فيو دكف البحر أك فيهما كليس ٩با مر  )بر(يواف ح )مذكى(حل  )و(

لو، أك  (ِ)، ال اللقلق(ُ)ا٣ببلؼ فيو كسائر طيور ا٤باء عند  )طاب(فيحل إف كرد نص ٧بي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

: ىو نوع مػن الصػدؼ كا٢بلػزكف، كيعػرؼ أبـ ا٣بلػوؿ ، قػاؿ جربيػل بػن ٖبتيشػوع: إنػو ينفػع مػن كالدنيلس
 . رطوبة ا٤بعدة كاالستسقاء

 (.ِٗٔ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ّْٔ/ِٖ(، اتج العركس )ِْٕ/ُانظر: حياة ا٢بيواف الكربل )
 (.َُْ/ِ(، إعانة الطالبْب )ُْٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّْٓ/ٗلنجم الوىاج )انظر: ا (ُ)

، : عبػػد العزيػػز بػػن عبػػد السػػبلـ بػػن أيب القاسػػم بػػن ا٢بسػػن السػػلمي الدمشػػقي الشػػافعيوابػػن عبػػد السػػالـ ىػػو
ىػ، سلطاف العلماء، إماـ عصػره بػبل مدافعػة القػائم ابألمػر اب٤بعػركؼ كالنهػي عػن َٔٔسنةوُب ىػ، تٖٕٓكلد سنة 

 .ا٤بنكر ُب زمانو، ككاف أحق الناس اب٣بطابة كاإلمامة كأزاؿ كثّبا من البدع الٍب كاف ا٣بطباء يفعلوهنا
 (.  ّٕٖيْب )ص: (، طبقات الشافعَِٗ/ٖ(، طبقات الشافعية للسبكي )ُّٖ/ُٖانظر: الواُب ابلوفيات )

 (.ِٗٔ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُْٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )ٔٔٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ِ)
 (.  ّْٓ/ٗالنجم الوىاج ) (ّ)

ىػػػػػ، تػػػػوُب ِْٕا٤بصػػػػرم كمػػػػاؿ الػػػػدين، كلػػػػد سػػػػنة : دمحم بػػػػن موسػػػػى بػػػػن عيسػػػػى الػػػػدمّبموالػػػػدمَتي ىػػػػو
نوف كقاؿ الشعر ككرل تدريس ا٢بديث، ككػاف ذا حػظ ُب العبػادة كالػتبلكة ال يفػَب ىػ، مهر ُب الفَٖٖسنة

 لسانو غالبا عنهما، من تصانيفو: حياة ا٢بيواف، كشرح ا٤بنهاج، كالديباجة ُب شرح سنن ابن ماجة.
(، ٗٓ/َُ(، الضػػػوء البلمػػػع ألىػػػل القػػػرف التاسػػػع )ُٔ/ْانظػػػر: طبقػػػات الشػػػافعية البػػػن قاضػػػي شػػػهبة )

 (.ِِٕ/ِالع ٗبحاسن من بعد القرف السابع )البدر الط
 (.ُٗٗ/ِاألـ ) (ْ)
 (.ٔٗسورة ا٤بائدة، اآلية ) .ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ژ  كىي قولو تعاذل: (ٓ)
 منها قولو ملسو هيلع هللا ىلص: ىو الطهور ماؤه ا٢بل ميتتو كقد سبق ٚبرٯبو آنفا. (ٔ)
 (.ُْٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ٔٔٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ّٔ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ُ)
 : طائر أعجمي طويل العنق أيكل ا٢بيات، كا١بمع اللقالق.اللقلق (ِ)

= 
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 العرب اآلتْب بشرط أف يكوف ذكاتو ذكاة شرعية. 
 . (ُ)كالتصريح هبذا من زايدتو

نت فيها الصورة فبل ٙبل أم: مع ٞبل ُب جوفو إف تشكلت أعضاؤه كاب )حبمل(
ا ٩با أيٌب )مات(، ك (ْ)كإف قلنا بطهارهتما (ّ)كا٤بضغة (ِ)العلقة  )هبا(بقولو  (ٓ)بقيد زاده أخذن

أم: ابلذكاة كإف استقر أك خرج حينا ُب ا٢باؿ كبو حركة مذبوح ٤با صح من قولو صلى هللا 
أم: ذكاهتا الٍب أحلتها أحلتو تبعنا ٥با، كألنو جزء  (ٔ)"ذكاة اعبنُت ذكاة أموعليو كسلم: "

كألنو لو حـر ٢برمت  (ُ)خالفًا لألذرعيمنها كعضوىا األشل كإف يبس كعدـ اإلحساس 
ذكاهتا مع ظهور ا٢بمل أما إذا مات بغّب الذكاة كلف ضربت بطنها ككاف يتحرؾ فسكن 

فبل ٰبل بذكاهتا كما لو اضطرب حْب ذٕبت أك خرج كبو حياة مستقرة حل كما صححو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 (.ٕٓٓ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِّّ/َُ(، لساف العرب )َُٓٓ/ْانظر: الصحاح )
 (.ِٕٗانظر: اإلرشاد )ص:  (ُ)
 قيل: ا١بامد قبل أف ييبس، كقيل: ىو ما اشتدت ٞبرتو. : ىو الدـ ا١بامد الغليظ، ك العلقة (ِ)

 (.ِٕٔ/َُ(، لساف العرب )ْٖ/ِ(، مشارؽ األنوار )ُُٔ/ُانظر: كتاب العْب )
 : قطعة ٢بم بقدر ما ٲبضغ، كجعل ا٠با للحالة الٍب ينتهي إليها ا١بنْب بعد العلقة. اؼبضغة (ّ)

(، اتج العػػػػػػػػػركس َّٕقيػػػػػػػػف علػػػػػػػػى مهمػػػػػػػػات التعػػػػػػػػاريف )ص: (، التو ٕٓ/ٖانظػػػػػػػػر: هتػػػػػػػػذيب اللغػػػػػػػػة )
(ِِ/ٓٔٗ.) 

 (.ُّٕ(، غاية البياف )ص: ُٗٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ُٖٓ/ٔانظر: مغِب احملتاج ) (ْ)
 (.  ِّّانظر: )ص:  (ٓ)
(، ِِٖٖبػػػػرقم  َُّ/ّأخرجػػػو أبػػػػو داكد ُب سػػػننو، كتػػػػاب الضػػػػحااي، ابب مػػػا جػػػػاء ُب ذكػػػاة ا١بنػػػػْب ) (ٔ)

(، كابػن ماجػو ُْٕٔبػرقم  ُِْ/ّأبػواب األطعمػة، ابب مػا جػاء ُب ذكػاة ا١بنػْب ) كالَبمذم ُب سػننو،
(، كأٞبػػػػد ُب مسػػػػنده ُّٗٗبػػػػرقم  َُٕٔ/ُِب سػػػػننو، كتػػػػاب الػػػػذابئح، ابب ذكػػػػاة ا١بنػػػػْب ذكػػػػاة أمػػػػو )

 (.  ُُّّْبرقم  ِْْ/ُٕ)
 (.ُِٕ/ٖكا٢بديث صححو األلباين ُب إركاء الغليل )

 (.َّْ/ْفة ا٢ببيب )(، ٙبُٖٓ/ٔانظر: مغِب احملتاج ) (ُ)
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 (ِ)وجـز بو ُب األنوار (ُ)كما قالو الشيخ أبو دمحمُب البطن بعد ذٕبها زماًنن طويبلن ٍب سكن 
: ٰبل مطلقنا، كىو قضية كبلـ (ٓ)واؼبروزي (ْ)وقاؿ البغوي ،ٗبا فيو نظر (ّ)وأيده الزركشي

 . (ٕ)كأصلو (ٔ)ا٤بصنف
وإف انزع فيو  (ٖ)كما صححو ُب الروضةكلو خرج رأسو كفيو حياة مستقرة حل 

فبل ٯبب ذٕبو حٌب ٱبرج كلو  (ّ)والبغوي (ِ)خبالفو تبًعا للقاضي (ُ)وجـز البلقيٍت (ٗ)األذرعي
 كغّبىا. (ْ)كبو حياة مستقرة ألف خركج بعضو سواء الرأس كغّبه ال أثر لو كما ُب العدة

                                                 

 (.  ٖٕٓ/ّالفرؽ كا١بمع ) (ُ)
، كالد اإلماـ أيب ا٤بعػارل إمػاـ ا٢بػرمْب، ٚبػرج : عبد هللا بن يوسف بن دمحم ا١بويِب النيسابورموأبو دمحم ىو

٧بَبمػػا بػػْب التبلمػػذة، كال ٯبػػرم بػػْب يديػػو إال  بػػو ٝباعػػة مػػن أئمػػة اإلسػػبلـ، ككػػاف لصػػيانتو كداينتػػو مهيبػػا،
 ىػ.ّْٖا١بد كا٢بث كا٢بض على التحصيل، من تصانيفو: التبصرة، كالتذكرة، توُب سنة 

(، الػػواُب ابلوفيػػات ْٕ/ّ(، كفيػػات األعيػػاف )َِٓ/ُانظػػر: طبقػػات الفقهػػاء الشػػافعية البػػن الصػػبلح )
(ُٕ/ّّٔ.) 

 (.ّّْ/ّاألنوار ألعماؿ األبرار ) (ِ)
 (.ّّٗ/ِالديباج ) (ّ)
 (.ِٓ/ٖالتهذيب ) (ْ)
 (.ُٖٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ٗٔٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٓ)
 (.ّٖٓ/ّانظر: إخبلص الناكم ) (ٔ)
 (.ّّٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٕ)
 (.َِٖ-ِٕٗ/ّركضة الطالبْب ) (ٖ)
 (.ُٖٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ٗٔٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٗ)
 (.ِّٕ/ْ) التدريب (ُ)
 (.ُْٕ/ٓ(، الغرر البهية )ٖٖٓ/ِ(، اإلسعاد )ُٓٓ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ِٔ/ٖالتهذيب ) (ّ)
 (.ُٖٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ٗٔٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ُِٕ/ٗانظر: اجملموع ) (ْ)
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 (ُ)وىو ما قالو البغوي ،حل كقضيتو أنو لو خرج رأسو ميتنا ٍب ذٕبت أمو قبل انفصالو
 . (ّ)خالفو ورجح (ِ)لكن قضيتو كالـ اإلماـ
ُب مسللة ضرب البطن السابقة أنو لو يتحرؾ كقبل ذلك أك دل يعرؼ  (ْ)وحبث البلقيٍت

حالو ككجد ميتنا بعد ذبح أمو مع احتماؿ أف يكوف دل يدخلو ركح أك دخلتو كخرجت 
 /أ[كقفة. ُُِابلضرب دل ٰبل، كفيو ]ؿ/

يقتضي أنو لو علم موتو قبل ذكاهتا حل،  (ٔ): إف كبلـ الركضةقاؿ (ٓ) رأيت األذرعيٍب
 : لو خرج بعض ا١بنْب ميتنا فذٕبت قبل انفصالو حل. (ٕ)وأيده بقوؿ البغوي ُب هتذيبو

لو ذبح حيواًنن كُب بطنها جنْب ميت أك فيو أدى حياة فمات ُب ا٢باؿ  (ٖ)وُب تعليقو
 ما ٱبالفو. (ٗ)من كالـ اؼباوردي وساؽحل، كاستبعد ذلك 

أف الذم يتجو أنو مٌب علم موتو قبل ذكاهتا، أك كجد سبب ٰباؿ عليو موتو  واغباصل
دل ٰبل، كمٌب شك كدل يوجد ما ٰباؿ عليو ا٤بوت حل سواء أٙبرؾ  (ُ)٤بسللة الضرب السابقة

 بلقو. : "هبا" ليس على إط(ِ)قبل ذلك أك عرؼ حالو أـ ال، فعلم أف قوؿ ا٤بصنف
 

                                                 

 (.ِٔ/ٖالتهذيب ) (ُ)
 (.ُِٖ/ُٖهناية ا٤بطلب ) (ِ)
 (.ُٗٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ُٖٓ/ٔاج )(، مغِب احملتٗٔٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ّ)
 (.ِْٕ/ْالتدريب ) (ْ)
 (.َّْ/ْ(، ٙبفة ا٢ببيب )ُٖٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ٗٔٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٓ)
 (.ِٕٗ/ّركضة الطالبْب ) (ٔ)
 (.ِٔ/ٖالتهذيب ) (ٕ)
 (.ُٗٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ُٖٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ٖٔٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٖ)
 (.ُِٓ/ُٓا٢باكم الكبّب ) (ٗ)
 (.  ُِّانظر: )ص:  (ُ)
 (.ِٕٗانظر: اإلرشاد )ص:  (ِ)
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، (ِ)كا٤بوقوذة أم: ا٤بضركبة حٌب ماتت (ُ)كمنها ا٤بنخنقة وخرج دبذكى الرب ميتتو
، ككل ما ذكي ذكاة غّب (ْ)من ٫بو جبل، كالنطيحة أم: ا٤بيتة بنطح أخرل ٥با (ّ)كا٤بَبدية

 قالو كماشرعية فبل ٰبل، كلو ٞبلت ملكولة بغّب ملكوؿ امتنع ذٕبها مع ظهور ا٢بمل  
، كقياسو على امتناع قبل ا٢بامل قصاصنا، كيؤيده النهي عن ذبح ا٢بيواف (ٓ)الشيخ أبو دمحم

 . (ٔ)لغّب ملكلو
الفرؽ بْب ا٤بقيس كا٤بقيس عليو ٗبا فيو نظر، كالذم ٰبل ابلذكاة  (ُ)وسبهل الشارح

عكسو،  (ّ)، كبرذكف(ِ)الشرعية من حيواف الرب كثّب كخيل أبنواعها من عتيق أبواه عربياف
                                                 

: اسػػػم فاعػػػل مػػػن ا٬بنقػػػت الشػػػاة ك٫بوىػػػا فهػػػي منخنقػػػة: إذا خنقهػػػا شػػػيء فماتػػػت، كال تػػػدرؾ اؼبنخنقػػػة (ُ)
 ذكاهتا.

(، ٦بمػػع ٕبػػار ْٔٔع )ص: (، ا٤بطلػػع علػػى ألفػػاظ ا٤بقنػػِّٖ/ُانظػػر: الزاىػػر ُب معػػاين كلمػػات النػػاس )
 (.ُُٗ/ِاألنوار )

 (.ْٓٗ/ٗ(، اتج العركس )ُٗٓ/ّ(، لساف العرب )َِِ/ٗانظر: هتذيب اللغة ) (ِ)
 : كىي الٍب تقع من جبل أك تطيح ُب بئر أك تسقط من موضع مشرؼ فتموت. اؼبًتدية (ّ)

 (.ُّٔ/ُْاف العرب )(، لسََُ(، طلبة الطلبة )ص: ٖٔ/ٖانظر: كتاب العْب )
 .(ُِٔ/ِلساف العرب )(، ِِٗ/ُ(، النظم ا٤بستعذب )ُِْ/ُانظر: الصحاح ) (ْ)
 (.ٖٖٓ/ِ(، اإلسعاد )ُّٓ/ُِ(، العزيز )ُِٖ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ٓ)
(، كأٞبػػػػد ُب مسػػػػنده ّْْٗبػػػػرقم  َِٔ/ٕأخرجػػػػو النسػػػػائي ُب سػػػػننو، كتػػػػاب الصػػػػيد كالػػػػذابئح، ابب ) (ٔ)

(، كا٢بػػػاكم ُب ا٤بسػػػتدرؾ ْٖٗٓبػػػرقم  ُِْ/ُّ(، كابػػػن حبػػػاف ُب صػػػحيحو )َُٓٓبػػػرقم  َُٖ/ُُ)
( مػػػػن حػػػػديث عبػػػػد هللا بػػػػن عمػػػػرك، أف ٗٓ/ْ(، كالبيهقػػػػي ُب سػػػػننو الصػػػػغرل )ْٕٕٓبػػػػرقم  ُِٔ/ْ)

رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قػػاؿ: "مػػا مػػن إنسػػاف قتػػل عصػػفورا فمػػا فوقهػػا بغػػّب حقهػػا، إال سػػللو هللا عػػز كجػػل عنهػػا"، 
  رسوؿ هللا، كما حقها؟ قاؿ: "يذٕبها فيلكلها، كال يقطع رأسها يرمي هبا". قيل اي

 (.ْٗكا٢بديث ضعفو األلباين ُب غاية ا٤براـ )ص: 
 /أ(.ُٕٓشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ُ)
(، ٙبريػػػر ألفػػػاظ التنبيػػػو )ص: ْٓ/ِ(، الػػػنظم ا٤بسػػػتعذب )ِٔٓانظػػػر: ا٤بطلػػػع علػػػى ألفػػػاظ ا٤بقنػػػع )ص:  (ِ)

ِِٔ.) 
 (.ُْ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُٓ/ُّ، لساف العرب )(ُٕٗ/ُالصحاح )ظر: ان (ّ)
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، ]كميقرؼ[(ُ)ه عريب كأمو عجميةكىجْب أبو 
أكلنا من خيرب : "(ّ)عكسو، ٣برب مسلم (ِ)

 ". اػبيل وضبر الوح 
: منسوخ، (ٕ)وأبو داود: منكر، (ٔ)وغَته (ٓ)قاؿ أضبد (ْ)كخرب النهي عن أكلها

 )كأرنَب(، ك(ٗ)٤بقصود منها؛ ألهنا معظم ا(ٖ)كاالقتصار على الركوب كللزينة ُب اآلية
بضم ا٤بوحدة كىو اسم لؤلنثى كاسم  ((ِ))وضُبع، (ُ)ابلصرؼ ٤با صح أنو ملسو هيلع هللا ىلص أكل منو

                                                 

 (.ِْٕ/ّٔاتج العركس )(، ُِٖ/ٗلساف العرب )(، ِِٔٙبرير ألفاظ التنبيو )ص:  انظر: (ُ)
 (، كىو الصواب.ِّْ/ُُُب األصل "كمفرؽ"، كىو تصحيف، كا٤بثبت من كفاية النبيو ) (ِ)
يد كالػػػذابئح كمػػػا يؤكػػػل مػػػن ا٢بيػػػواف، ابب ُب أكػػػل ٢بػػػـو ا٣بيػػػل أخرجػػػو مسػػػلم ُب صػػػحيحو، كتػػػاب الصػػػ (ّ)

 (.ُُْٗبرقم  ُُْٓ/ّ)
(، كابػػن ماجػػو ُب سػػننو،  ُّّْبػػرقم  َِِ/ٕأخرجػػو النسػػائي ُب سػػننو، كتػػاب الصػػيد كالػػذابئح، ابب ) (ْ)

بػرقم  َُُ/ْ(، كالطػرباين ُب ا٤بعجػم الكبػّب )ُّٖٗبرقم  َُٔٔ/ِكتاب الذابئح، ابب ٢بـو البغاؿ )
( ٝبػػيعهم مػػن حػػديث خالػػد بػػن الوليػػد هنع هللا يضر أنػػو ٠بػػع رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػػوؿ: "ال ٰبػػل أكػػل ٢بػػـو ِّٖٔ

 ا٣بيل، كالبغاؿ، كا٢بمّب". 
 (.ٗٔٓكا٢بديث ضعفو األلباين ُب ضعيف ا١بامع الصغّب )ص: 

 (.ِّٔ/ٗ(، البدر ا٤بنّب )ٓٓٔ/ْدم )تنقيح البن عبد ا٥باال(، ُُٕ/ِانظر: العلل ا٤بتناىية البن ا١بوزم ) (ٓ)
 (.ّٖٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ْٔٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ْْٓ/ٗانظر: النجم الوىاج ) (ٔ)
 (.َّٕٗبرقم  ِّٓ/ّسنن أيب داكد، كتاب األطعمة، ابب ُب أكل ٢بـو ا٣بيل ) (ٕ)
 (.ٖاآلية ). سورة النحل، ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ       ٹٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿژ كىي قولو تعاذل:  (ٖ)
 (.ُِٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ُْٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُّْ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ٗ)
 ُٓٓ/ّأخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب ا٥ببة كفضػلها كالتحػريض عليهػا، ابب قبػوؿ ىديػة الصػيد ) (ُ)

ة األرنػػب (، كمسػػلم ُب صػػحيحو، كتػػاب الصػػيد كالػػذابئح كمػػا يؤكػػل مػػن ا٢بيػػواف، ابب إابحػػِِٕٓبػػرقم 
، ُّٓٗبرقم  ُْٕٓ/ّ) ( كبلٮبا من حديث أنس هنع هللا يضر، قػاؿ: "أنفجنػا أرنبػا ٗبػر الظهػراف، فسػعى القػـو

فلغبوا، فلدركتها، فلخذهتا، فلتيت هبا أاب طلحة، فذٕبها كبعث هبا إذل رسػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بوركهػا أك فخػذيها 
كأكػل منػو؟ قػاؿ: كأكػل منػو، ٍب قػاؿ بعػد: قبلػو. كاللفػظ  فقبلػو"، قلػت: -قاؿ: فخػذيها ال شػك فيػو  -

 للبخارم.
 بفتح الضاد كضم الباء كٯبوز إسكاف الباء كىي األنثى كال يقاؿ ضبعة كالذكر ضبعاف بكسر الَضْبع (ِ)

= 
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 )وثعلب(، (ُ)إنو يؤكل: ما صح أنو ملسو هيلع هللا ىلص قاؿالذكر ضبعاف لكن ا٤براد بو ىنا ما يشملهما، ؿ
بفتح ا٤بهملة  ((ْ))وظَبّور، (ّ)، كيسمى أاب ا٢بصْب(ِ)اب٤بثلثة؛ ألنو طيب، كال يتقول بنابو

بفتح  ((ِ))وفَػَنكبكسر أكلو كٮبا نوعاف من ثعالب الرب  ((ُ))وِسنجابكضم ا٤بيم ا٤بشددة، 
بضم القاؼ الثانية ككل منهما دكيبة يتخذ جلدىا فركنا،  ((ّ))وقاُقمالفاء كالنوف، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

ك الضاد كإسكاف الباء، كىي ضػرب مػن السػباع، كىػي توصػف ابلعػرج كليسػت بعرجػاء كإ٭بػا يتخيػل ذلػ 
 .  للناظر، كسبب ىذا التخيل لدكنة ُب مفاصلها

 (.ُُُ/ِ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ُِٕ/ٖ(، لساف العرب )ُْٓانظر: ٙبرير ألفاظ التنبيو )ص: 
(، كالَبمػػذم ُب َُّٖبػرقم  ّٓٓ/ّأخرجػو أبػو داكد ُب سػننو، كتػاب األطعمػة، ابب ُب أكػل الضػبع ) (ُ)

(، كالنسػػائي ُب سػػننو،  ُٖٓبػػرقم  ََِ/ِع يصػػيبها احملػػـر )سػػننو، أبػػواب ا٢بػػج، ابب مػػا جػػاء ُب الضػػب
(، كابػػن ماجػػو ُب سػػننو، كتػػاب الصػػيد، ابب الضػػبع ِّٖٔبػػرقم  ُُٗ/ٓكتػػاب مناسػػك ا٢بػػج، ابب )

( ٝبػػػيعهم مػػػن طريػػػق ابػػػن أيب ُِْْٓبػػػرقم  ُّٔ/ِِ(، كأٞبػػػد ُب مسػػػنده )ِّّٔبػػػرقم  َُٖٕ/ِ)
ىػي؟ قػاؿ: نعػم، قػاؿ: قلػت: آكلهػا؟ قػاؿ: نعػم، قػاؿ: قلػت:  عمار قاؿ: قلت ١بابر مهنع هللا يضر: الضػبع أصػيد

 أقالو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ قاؿ: نعم. 
 (.ُْٓ/ٖقاؿ الَبمذم: "ىذا حديث حسن صحيح"، كصححو األلباين ُب إركاء الغليل )

 (.ّٖ(، التنبيو )ص: ُّٕ/ُٓ(، ا٢باكم الكبّب )ّّٗ/ٖانظر: ٨بتصر ا٤بزين ) (ِ)
 (.ُٖ/ٕ(، لساف العرب )ّّْ/ُٓ(، هتذيب اللغة )ْْٓ/ُٝبهرة اللغة )انظر:  (ّ)
 : حيواف برم يشبو النمس كمنو أسود المع، كتسول من جلودىا فراء غالية األٜباف، كا١بمع ٠بامّب.سمورال (ْ)

 (.ْٔ/ِ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ِٖٖ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )َّٖ/ْانظر: لساف العرب )
: حيواف أكرب من الفلر، كثيف الشػعر، كشػعره ُب غايػة النعومػة، كىػو شػديد ا٢بيػل، إذا أبصػر سنجابال (ُ)

 . االنساف صعد الشجرة العالية، كفيها أيكم كمنها أيكل
 (.ّْٓ/ُ(، ا٤بعجم الوسيط )ِْ/ّ(، اتج العركس )ْٕ/ِانظر: حياة ا٢بيواف الكربل )

: دكيبػػػة يؤخػػػذ منهػػػا الفػػرك، قػػػاؿ ابػػػن البيطػػػار: إنػػو أطيػػػب مػػػن ٝبيػػػع الفػػراء ٯبلػػػب كثػػػّبا مػػػن بػػػبلد فنػػكال (ِ)
 الصقالبة، كيشبو أف يكوف ُب ٢بمو حبلكة، كىو أبرد من السمور، كأعدؿ كأحر من السنجاب. 

 (.َّٓ/ِ(، حياة ا٢بيواف الكربل )َْٖ/َُ(، لساف العرب )ِٖٗانظر: ا٤بنجد ُب اللغة )ص: 
 : حيواف على شكل الفلرة إال أنو أطوؿ، كيشبو جلده جلد الفنك، كىو أعز قيمة من السنجاب.قاقمال (ّ)

 (.ُْٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِّْ/ِ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ُِٓ/ِانظر: ا٤بصباح ا٤بنّب )
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ذك  (ِ)ٝبع حوصلة كيقاؿ لو: حوصل كىو طائر أبيض أكرب من الكركي ((ُ)ل)وحواص
ٗبعجمة كىو نوعاف  ((ّ))وقنفذحوصلة عظيمة يتخذ منها فرك كذلك ألهنا من الطيبات، 

؛ ألف العرب تستطيبو، كمن ٍب أفٌب ابن (ْ)صغّب كالفلر ككبّب كالكلب الصغّب ككبلٮبا حبلؿ
 . (ّ)ضعيف بيث من ا٣ببائث، كما ركم أنو خ(ِ)ٕبلو (ُ)عمر

                                                 

منها الفرك، قاؿ ابن البيطػار: "كىػذا الطػائر  : ٝبع حوصل، طائر كبّب لو حصولو عظيمة يتخذواصلاغب (ُ)
 يكوف ٗبصر كثّبا كيعرؼ ابلبجع، كٝبل ا٤باء، كىو صنفاف: أسود كىو كريو الرائحة، كأبيض كىو أجود.

 (.ّٖٓ/ُ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ْٕ(، ٨بتار الصحاح )ص: ُُٔ/ّانظر: كتاب العْب ) 
١بمػع الكراكػي، ككنيتػو أبػو عػرايف، كىػو أغػرب طويػل السػاقْب، كال تطػّب ا١بماعػة : طػائر كبػّب ، كاالكركي (ِ)

 منو متفرقة، بل صفا كاحدا، يقدمها كاحد منها، كالرئيس ٥با كىي تتبعو.
 (.ُِّ/ِٕ(، اتج العركس )ُّٕ/ِ(، حياة ا٢بيواف الكربل )َُٓٔ/ْانظر: الصحاح )

أبػػػو الشػػػوؾ، كيقػػػاؿ ٥بػػػا: العسػػػاعس لكثػػػرة ترددىػػػا ابلليػػػل، كىػػػو دكيبػػػة مػػػن : كنيتػػػو أبػػػو سػػػفياف ك قنفػػػذال (ّ)
 الٌثديٌيات ذات شوؾ حاد يلتف فيصّب كالكرة، كبذلك يقي نفسو من خطر األعداء عليو. 

 (.َّٔ(، موسوعة الطّب )ص: َّٔ/ِ(، حيلة ا٢بيواف الكربل )ِْٗ/ُُانظر: لساف العرب )
 (.َّْ/ّ(، األنوار ألعماؿ األبرار )ُٔ/ٗ(، اجملموع )ِٓٔ/ِانظر: األـ ) (ْ)
رضػي هللا عنهمػا، كلػد قبػل بعثػة  : عبػد هللا بػن عمػر بػن ا٣بطػاب بػن نفيػل القرشػي العػدكمابن عمر ىػو (ُ)

ككػاف مػن أىػل الػورع كالعلػم، كثػّب اإلتبػاع آلاثر  النيب ملسو هيلع هللا ىلص بسػنو، أسػلم مػع أبيػو كىػو صػغّب دل يبلػغ ا٢بلػم،
 ىػ، كدفن بذم طول ُب مقربة ا٤بهاجرين، كقيل: بفج.ّٕرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، توُب ٗبكة سنة 

 (.ُٓٓ/ْ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ّّٔ/ّ(، أسد الغابة )َٓٗ/ّانظر: االستيعاب )
(، كأٞبػػد ُب ّٕٗٗبػػرقم  ّْٓ/ّعمػػة، ابب ُب أكػػل ا٢بشػػرات )أخرجػػو أبػػو داكد ُب سػػننو، كتػػاب األط (ِ)

( كبلٮبا من طريق عيسى بن ٭بيلة، عن أبيو، قػاؿ: كنػت عنػد ابػن عمػر ْٖٓٗبرقم  ُٓٓ/ُْمسنده )
 اآلية. [ُْٓ]سورة األنعاـ، اآلية:  ژڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ژ فسئل عن أكل القنفذ، فتبل 
 (.ُْْ/ٖلغليل )كاألثر ضعفو األلباين ُب إركاء ا

 ڳ  ڱ ژ انظر:  ا٤بصادر السابقة، كفيها: قاؿ ٭بيلة: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ، فتبل  (ّ)

اآليػة، قػػاؿ: قػاؿ شػيخ عنػده: ٠بعػت أاب ىريػػرة  [ُْٓ]سػورة األنعػاـ، اآليػة:  ژڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
بائػث" فقػاؿ ابػن عمػر: "إف كػاف قػاؿ رسػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ىػذا يقوؿ: ذكر عند النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ "خبيثة من ا٣ب

 فهو كما قاؿ ما دل ندر". 
= 
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خالفًا ؼبا وقع ، (ُ)كىو دكيبة تشبو الفلر لكنو قصّب اليدين طويل الرجلْب )ويَػْربُوع(
إال أف يقاؿ: إنو نوعاف: أبيض البطن أغرب الظهر بطرؼ ذنبو  (ِ)للدمَتي ُب شرحو

 فره على احملـر كما مر. ؛ ألف العرب تستطيبو، كألنو قضى فيو ٔب(ّ)شعرات
قاؿ لو: أحراـ ىو؟ "ال،  ًلمىنٍ كقاؿ:  ؛ ألنو أكل على مائدتو ملسو هيلع هللا ىلص ٕبضرتو((ُ))وضب

إف صح  (ّ)، كخرب النهي عنو(ِ)كلكنو ليس أبرض قومي فلجدين أعافو"، كما ُب الصحيحْب
 على التنزيو. ٧بموؿ
: كمن عجائبو أنو ال يشرب ا٤باء، كيعيش سبعمائة سنة فلكثر، كال يسقط لو سن؛ قيل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

( مػػػن طريػػػق عيسػػػى بػػػن ٭بيلػػػو، ُُّْٗبػػػرقم  ْٕٓ/ٗكاألثػػػر أخرجػػػو أيضنػػػا البيهقػػػي ُب سػػػننو الكػػػربل )
 كما سبق. كقاؿ: "ىذا حديث دل يرك إال هبذا اإلسناد، كىو إسناد فيو ضعف". كضعفو األلباين أيضنا  

 (.ُِٔ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُِٖ(، ا٤بطلع على ألفاظ ا٤بقنع )ص: ِٓٗ/ٓانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث ) (ُ)
 (.ْٔٓ/ٗالنجم الوىاج ) (ِ)
 (.ُِٓ/ِ(، حاشية ا١بمل )ُْٖ/ٔ(، مغِب احملتاج )ْٔٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ّ)
ذك ذنب، كا١بمع ضباب، كىو أنػواع فمنهػا مػا ىػو علػى قػدر ا٢بػرذكف : حيواف برم يشبو الورؿ، ضبال (ُ)

 كمنها أكرب منو كمنها دكف العنز.
 .(ِِٕ/ّ، ًنج العركس )(ّٕٓ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ّٖٓ/ُانظر: لساف العرب )

(، كمسػػػػػػػلم ُب ََْٓبػػػػػػرقم  ِٕ/ٕأخرجػػػػػػو البخػػػػػػارم ُب صػػػػػػػحيحو، كتػػػػػػاب األطعمػػػػػػة، ابب الشػػػػػػػواء ) (ِ)
(  ُْٔٗبػػرقم  ُّْٓ/ّيد كالػػذابئح كمػػا يؤكػػل مػػن ا٢بيػػواف، ابب إابحػػة الضػػب )صػػحيحو، كتػػاب الصػػ

كبلٮبػػا مػػن حػػديث خالػػد بػػن الوليػػد، قػػاؿ: أٌب النػػيب ملسو هيلع هللا ىلص بضػػب مشػػوم، فػػلىول إليػػو ليلكػػل، فقيػػل لػػو: 
إنػػػو ضػػػب، فلمسػػػك يػػػده، فقػػػاؿ خالػػػد: أحػػػراـ ىػػػو؟ قػػػاؿ: "ال، كلكنػػػو ال يكػػػوف أبرض قػػػومي، فلجػػػدين 

 . " فلكل خالد كرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ينظرأعافو
(، كالطػرباين ُب ّٕٔٗبػرقم  ّْٓ/ّأخرجػو أبػو داكد ُب سػننو، كتػاب األطعمػة، ابب ُب أكػل الضػب ) (ّ)

( عػػن عبػػد الػػرٞبن بػػن ُِْٖٗبػػرقم  ْٔٓ/ٗ(، كالبيهقػػي ُب سػػننو الكػػربل )ّّّ/ِِا٤بعجػػم الكبػػّب )
  هنى عن أكل ٢بم الضب". شبل: "أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

   (.َٓٓ/ٓ(، سلسلة األحاديث الصحيحة )َُِّ/ِكا٢بديث حسنو األلباين. انظر: مشكاة ا٤بصابيح )
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  .(ُ)ألهنا صفيحة، كيبوؿ ُب كل أربعْب يومنا قطرة
؛ ألنو ال يفدم (ِ)إبسكاف ا٤بوحدة دكيبة أصغر من ا٥بر كحبل العْب ال ذنب لو )ووبر(

 (ٓ)وحذفو ؼبا ُب الروضة (ْ)أخًذا من كالـ الرافعي (ّ)والدلق كما ُب أصلوُب اإلحراـ كما مر، 
دل  (ٕ)؛ ألنو ذك ًنب، ككاف ا٤بصنف(ٔ)عن تصحيح األكثرين من ربرديو وصححو ُب اجملموع

النوكم ُب ذلك، كىو دكيبة أكحل اللوف طويل الظهر  (ُ)كغّبه (ٖ)ينظر لتغليظ اإلسنوم
ي ابن ميٍقًرضأصغر من الفلر كيقتل ا٢بماـ كتقرض الثياب كلذا ٠ب

(ِ) . 
 . (ْ)بضم أكلو طائر معركؼ، كالتصريح بو من زايدتو ((ّ))وزُْرُزور
  (ٓ)[السٍَّخلىةً /ب[ دابة قدر ]ُُِببلـ ساكنة بْب مهملتْب مضمومتْب ]ؿ/ )وُدْلُدُؿ(

                                                 

 (.ِِٕ/ّ(،اتج العركس )َُٕ/ِ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ّٗٓ/ُانظر: لساف العرب ) (ُ)
 .(ُّّ/ُْعركس )، اتج ال(ْٔٔ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِٕٕ/ِانظر: مشارؽ األنوار ) (ِ)
 (.ّّٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ّ)
 (.ُِّ/ُِالعزيز ) (ْ)
 (.ِِٕ/ّركضة الطالبْب ) (ٓ)
 (.ُٓ/ٗاجملموع ) (ٔ)
 (.ّٖٓ/ّانظر: إخبلص الناكم ) (ٕ)
 (.َٔ/ٗا٤بهمات ) (ٖ)
 (.َّٗ/ْ(، ٙبفة ا٢ببيب )َُٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ٓٔٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ُ)
 (.ُْٕ/ُ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ُٖٗ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )َُٔتار الصحاح )ص: انظر: ٨ب (ِ)
 : بضم الزام طائر من نوع العصفور، ٠بي بذلك لزرزرتو أم تصويتو، كا١بمع الزرازر. زرزورال (ّ)

 (.ٕ/ِ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ِِٓ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِّّ/ْانظر: لساف العرب )
 (.ِٕٗانظر: اإلرشاد )ص:  (ْ)
(، كٙبفػػػػة احملتػػػػاج ْٔٓ/ُُب األصػػػػل "النحلػػػػة"، كا٤بثبػػػػت مػػػػن  كتػػػػب الشػػػػافعية، مثػػػػل: أسػػػػُب ا٤بطالػػػػب ) (ٓ)

 (، كىو ما يقتضيو السياؽ. َّٖ/ٗ)
تطلػػق علػػى الػػذكر كاألنثػػى مػػن أكالد الضػػلف كا٤بعػػز سػػاعة تولػػد إذل أف تسػػتكمل أربعػػة أشػػهر،  والسػػخلة

 كا١بمع سخاؿ. 
= 
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أنو عظيم القنافذ كعليو ٫بائده، ذكره بعد  (ِ)وُب الصحاح ،(ُ)ذات شوؾ طواؿ تشبو السهاـ
كالرد  (ُ)كالًعراب (ْ)كالبخاٌب (ّ)عبلـ أبف بينهما فرقنا، كىو كما بْب البقر كا١بواميسالقنفذ اإل

 على من حرمو زاعمنا أنو عظيم السبلحف. 
؛ ألنو من الطيبات، (ِ)كىو دكيبة رقيقة تعادم الفلر كتدخل جحره كٚبرجو )وابن عرس(

 . (ْ): ىو الدلدؿوقيل، (ّ): ىو نوع من الفلروقيل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

(، ا٤بصػػػػػػباح ا٤بنػػػػػػّب ُٖٕ(، ا٤بطلػػػػػػع علػػػػػػى ألفػػػػػاظ ا٤بقنػػػػػػع )ص: ُُٖانظػػػػػر: ٙبريػػػػػػر ألفػػػػػػاظ التنبيػػػػػو )ص: 
(ُ/ِٔٗ.) 

 (.ِْٗ/ُُ(، لساف العرب )ُِٕ/ٗ(، احملكم كاحمليط األعظم )ُّٗ/ُانظر: هتذيب اللغة ) (ُ)
 (.ُٗٗٔ/ْالصحاح ) (ِ)
ي كلمػػة فارسػػية معربػػػة، كىػػو نػػوع مػػن البقػػر عنػػده شػػجاعة كشػػػدة أبس، : ٝبػػع جػػاموس، كىػػواميساعبػػ (ّ)

 . كاألسد ٱبافو، كليس فيو لْب البقر ُب استعمالو ُب ا٢برث كالزرع كالدايسة
 (.ِْٔ/ُ(، حياة ا٢بيواف الكربل )َُٖ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ّْ/ٔانظر: لساف العرب )

البخػػت، كالػػذكر ٖبػػٍب، كىػػي ٝبػػاؿ طػػواؿ األعنػػاؽ، كقػػاؿ القاضػػي عيػػاض:  : األنثػػى مػػن ا١بمػػاؿالبخػػاٌب (ْ)
 "ىي إبل غبلظ ذكات سنامْب".

(، لسػػػاف العػػػػرب ُٗٓ(، ا٤بطلػػػع علػػػى ألفػػػاظ ا٤بقنػػػع )ص: َُُ/ُانظػػػر: النهايػػػة ُب غريػػػب ا٢بػػػديث )
(ِ/ٗ.) 

ة غليظػة األظػبلؼ كا١بلػود، كاحػدىا : نػوع مػن أنػواع البقػر، كىػي جػرد ملػس حسػاف األلػواف كرٲبػالعراب (ُ)
 عريب. 

(، لسػػػػػػاف العػػػػػػرب ُٗٓ(، ا٤بطلػػػػػػع علػػػػػػى ألفػػػػػػاظ ا٤بقنػػػػػػع )ص: َُٔانظػػػػػػر: ٙبريػػػػػػر ألفػػػػػػاظ التنبيػػػػػػو )ص: 
(ُ/ّٕٓ.) 

 (.ُْٕ/ٓ(، الغرر البهية )ِِّ/ِ(، حياة ا٢بيواف الكربل )َُْ/ِانظر: ا٤بصباح ا٤بنّب ) (ِ)
 (.  ُُِ/ُٖ(، هناية ا٤بطلب )ٕ/ّج العركس )(، اتِّّ/ِانظر: حياة ا٢بيواف الكربل ) (ّ)
دل أقػػف علػػى مػػن قػػاؿ هبػػذا، كٝبيػػع كتػػب الشػػافعية تفػػرؽ بػػْب ابػػن عػػرس كالدلػػدؿ. انظػػر: أسػػُب ا٤بطالػػب  (ْ)

(ُ/ْٓٔ.)   



 

 

 
 

220 

 اإليداد شزح اإلرشاد البٍ حجز اذليتًي

الظاىر ٙبرٲبو؛ ألنو ٚبنق الدجاج كا٢بماـ ليبلن ٍب أيكلو مردكد أبف  :(ُ)رعيوقوؿ األذ
 ىذا ال يقتضي ا٢برمة كإال حـر الثعلب؛ ألنو أقول ُب ىذا ا٤بعُب. 

؛ ألنو (ِ)ٗبعجمتْب كىو غراب أسود صغّب كقد يكوف ٧بمر ا٤بنقار كالرجلْب )وزاغ(
 مستطاب ألكلو الزرع. 

ـ  ُحبَػُْت )و  مضمومة فموحدة مفتوحة ٨بففة كنوف دكيبة صفراء كبّبة ا١بوؼ ٗبهملة  (ُأ
 كالذكر حرابء.  (ٓ)كىي األنثى من ا٢برايب (ْ)بل قيل: نوع منو (ّ)تشبو الضب

  (ْ)كالدبسي (ّ)كالقمرم (ِ)كمنو كل ذم طوؽ كا٢بماـ كاليماـ (ُ)للحب )وكل لّقاط(

                                                 

 دل أقف على قولو قيما توفر لدم من كتب. (ُ)
 (.ّ/ِاف الكربل )(، حياة ا٢بيو ِّْ/ٖ(، لساف العرب )ِّٓ/ِانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث ) (ِ)
(، حيػػاة ا٢بيػػواف الكػػربل َُِ/ُ(، ا٤بصػػباح ا٤بنػػّب )ُِٖانظػػر: الزاىػػر ُب غريػػب ألفػػاظ الشػػافعي )ص:  (ّ)

(ُ/َْْ.) 
 (.ٕٔٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٗٔ/ِ(، الوسيط )ُٖٗ/ُانظر: النظم ا٤بستعذب ) (ْ)
ىػػو دكيبػػة ٫بػػو العظػػاءة، أك أكػػرب، يسػػتقبل الشػػمس  ٝبػػع حػػرابءة، كىػػي ذكػػر أـ حبػػْب؛ كقيػػل: :اغبػػرايب (ٓ)

 برأسو كيكوف معها كيف دارت، كيتلوف ألواًن. 
 (.ُِٕ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )َّٕ/ُ(، لساف العرب )ّّٓ/ُانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث )

 (.ْٓٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ِّٕ/ٖ(، كفاية النبيو )َُْ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
: قػػػػاؿ األصػػػػمعي: "ىػػػػو ا٢بمػػػػاـ الوحشػػػػي، الواحػػػػدة ٲبامػػػػة"، كقػػػػاؿ الكسػػػػائي: "ىػػػػي الػػػػٍب أتلػػػػف اليمػػػػاـ (ِ)

 البيوت".
 (.ُٔٓ/ِ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ُٖٔ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ْٖٔ/ُِانظر: لساف العرب )

 .األنثى قمرية كٝبعها قمارم كقمر: طائر صغّب من ا٢بماـ كىو األبيض، كىو حسن الصوت، ك القمري (ّ)
 (.ُّٓ/ِ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ُُٓ/ٓ(، لساف العرب )َِٔانظر: ٨بتار الصحاح )ص:  
: طائر صغّب. قيل ىو ذكر اليماـ، كقيل إنو منسوب إذل طّب دبػس، كالدبسػة: لػوف بػْب السػواد الدبسي (ْ)

 .اقي، ك أفخرىا ا٤بصرمكا٢بمرة، كىو أصناؼ مصرم كحجازم كعر 
(، اتج العػػػػػركس ْٕٓ/ُ(، حيػػػػػاة ا٢بيػػػػػواف الكػػػػػربل )ٗٗ/ِانظػػػػػر: النهايػػػػػة ُب غريػػػػػب ا٢بػػػػػديث )

(ُٔ/ْٗ.) 
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كا٢بىجىلً  (ِ)كالقطا (ُ)كاٍلفىاًختىة
كما ىو على شكل  (ٓ)، كاليعاقيب(ْ)لربكيسمى دجاج ا (ّ)

بضم النوف كفتح ا٤بعجمة عصفور صغّب  كالنػُّغىرً ، (ُ)عصفور أٞبر الرأس كىالصٍَّعوىةً العصفور  
؛ ألف ٝبيع ذلك من الطيبات، كصح عنو (ْ)كالعندليب كىو ا٥بزار (ّ)، كالبلبل(ِ)أٞبر األنف

فوقها بغّب حقها إال سللو هللا عنو قيل: كما حقها؟ ما من إنساف يقتل عصفوره فما "ملسو هيلع هللا ىلص 
 . (ٓ)"قاؿ: يذٕبها كأيكلها كال يقطع رأسها فيطرحها

                                                 

: كىػػػي ضػػػرب مػػػن ا٢بمػػػاـ ا٤بطػػػوؽ، كىػػػي مشػػػتقة مػػػن الفخػػػت الػػػذم ىػػػو ظػػػل القمػػػر، كا١بمػػػع الفاختػػػة (ُ)
 فواخت.

 (.ٓٔ/ِ(، لساف العرب )ُّٓ/ٓط األعظم )(، احملكم كاحمليِٗٓ/ُانظر: هتذيب اللغة )
 : ضرب من ا٢بماـ الواحدة قطاة كٯبمع أيضا على قطوات، كىو نوعاف: كدرم كجوين.القطا (ِ)

 (.َُٓ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُٖٖ/ٗ(، هتذيب اللغة )ُِٗ/ٓانظر: كتاب العْب )
القطا أٞبػر ا٤بنقػار كالػرجلْب ، كىػو صػنفاف: ٪بػدم كهتػامي، فالنجػدم : طائر على قدر ا٢بماـ، كاغبجل (ّ)

 أخضر اللوف أٞبر الرجلْب، كالتهامي فيو بياض كخضرة.
 (.ِّْ/ُ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ُِِ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُّْ/ِانظر: ا٤بخصص )

 (.ُْٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ُِٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ٓٔٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ْ)
: ٝبع يعقوب، كىو الذكر من ا٢بجل كالقطػا، كىػو مصػركؼ ألنػو عػريب دل يغػّب كقػاؿ بعضػهم: اليعاقيب (ٓ)

 ىو العقاب، كا٤بشهور األكؿ.
 (.َٔٓ/ِ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ِِٔ/ُ(، لساف العرب )ُّٖ/ُانظر: هتذيب اللغة )

 (.ِٕٔ(، ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص: ْٓ/ِب اللغة )(، هتذيُٗٗ/ِانظر: كتاب العْب ) (ُ)
 (.ُٓٔ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِِّ/ٓ(، لساف العرب )ٖٔ/ٓانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث ) (ِ)
، كا١بمع ببلبل.البلبل (ّ)  : طائر حسن الصوت أيلف ا٢بـر

 (.ٖٔ/ُُساف العرب )(، لٕٖ(، ا٤بنجد ُب اللغة )ص: َِّ/ٖانظر: كتاب العْب )
 : قاؿ األزىرم: "طائر أصغر من العصفور، كا١بمع العنادؿ".العندليب (ْ)

 (.ْٕٓ/ِٗ(، اتج العركس )ُٖٗ/ُ(، الصحاح )ِِٔ/ّانظر: هتذيب اللغة )
 (.  ِّْسبق ٚبرٯبو ُب )ص:  (ٓ)



 

 

 
 

222 

 اإليداد شزح اإلرشاد البٍ حجز اذليتًي

أخضر  (ِ)معركؼ شديد الطّباف، ]كالشقراؽ[ (ُ)واغببارى، وحيل أيًضا النعاـ والكركي
 وجري (ُ)وغَته كالبغوي (ّ)وحلو ىو ما جرى عليو صاحب األنواريكوف على قدر ا٢بماـ، 

 على ٙبرٲبو.  (ْ)والصيمري (ّ)كاؼباوردي (ِ)لعجليا
                                                 

العنػػق رمػػادم اللػػوف ُب منقػػاره بعػػض طػػوؿ، كا١بمػػع حبػػابّب  : ىػػو طػػائر علػػى شػػكل اإلكزة طويػػلاغببػػارى (ُ)
 كحبارايت.

 (.َٗٓ/َُ(، اتج العركس )ُِّ/ُ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ُُٕ/ُانظر: ا٤بصباح ا٤بنّب )
ُب األصل "الشعراف"، كىو تصحيف، كا٤بثبػت ىػو الصػواب كمػا ُب كتػب الشػافعية مثػل: أسػُب ا٤بطالػب  (ِ)

(ُ/ٓٔٓ.) 
: طائر يسمى األخيل، كىػو دكف ا٢بمامػة أخضػر اللػوف أسػود ا٤بنقػار كأبطػراؼ جناحيػو سػواد والشقراؽ 

 كبظاىرٮبا ٞبرة.
 (.ٕٔ/ِ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ُّٗ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُٖٔ/َُانظر: لساف العرب )

 (.ِْٖ/ّاألنوار ألعماؿ األبرار ) (ّ)
كػػاف موجػػودا أبردبيػػل   ٕٗ، قػػاؿ العثمػػاين: "أنػػو ُب سػػنة م األردبيلػػي: يوسػػف بػػن إبػػراىيوصػػاحب األنػػوار ىػػو

كىو شيخ ا٤بشرؽ ُب ىذا العصػر كبػّب القػدر غزيػر العلػم"، مػن تصػانيفو: األنػوار، كقػاؿ ُب أكؿ كتابػو إنػو ٝبعػو 
 ىػ.ٕٕٗكالتعليقة، توُب سنة  من الشرح الكبّب كالصغّب كالركضة كشرح اللباب كاحملرر كا٢باكم

(، ِٖٓ/ٔ(،الػدرر الكامنػة ُب أعيػاف ا٤بائػة الثامنػة )ُّٖ/ّانظر: طبقات الشافعية البن قاضػي شػهبة )
 (.ُِِ/ٖاألعبلـ للزركلي )

 (.ٓٔ/ٖالتهذيب ) (ُ)
 (.ٓٔٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ِ)

ىػػ، تػوُب ُٓٓاألصػبهاين، كلػد سػنة  : أسعد بن ٧بمود بن خلػف بػن أٞبػد بػن دمحم العجلػيوالعجلي ىو
ىػ، قاؿ ابن الدبيثي :"كاف زاىدا لو معرفة اتمة اب٤بػذىب ككػاف ينسػخ كأيكػل مػن كسػب يػده ََٔسنة 

 كعليو ا٤بعتمد ُب الفتول أبصبهاف"، من تصانيفو: شرح مشكبلت الوسيط، ك ككتاب تتمة التتمة.
(، طبقػػات الفقهػػاء الشػػافعية للسػػبكي ُّ/ٗ(، الػػواُب ابلوفيػػات )ْٕٓ/ُٓنظػػر: سػػّب أعػػبلـ النػػببلء )ا
(ٖ/ُِٔ.) 

 (.ُْٓ/ُٓا٢باكم الكبّب ) (ّ)
 (.ٓٔٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ِّٕ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُّٗ/ُِانظر: العزيز ) (ْ)
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بكسر ا٤بيم يتقول بو كىو ٗبنزلة الظفر لئلنساف للنهي عنو ُب  )ذي ـبلب(طّب  )ال(
 كٝبيع جوارح الطّب.  (ِ)كالبازم كالشاىْب كالعقاب  (ُ)خرب مسلم
  رة()إبكل ذم   )و(، كإبرة لو كا٢بية (ّ)بتثليث سينو كالفتح أصح )َسم(كل ذم   )و(

لو؛ ألنو كا٣ببيث كللنهي عنو  )بناب(على غّبه  )عاد(كل سبع   )و( (ْ)كالعقرب كالزنبور
كالكلب كاألسد كالذئب كالنمر كالدب كالفهد كالقرد كالفيل كا٥بر حيواف   (ُ)ُب الصحيحْب

كالتمثيل  )كتمساح(، ك(ّ)كما ُب األنوار  (ِ)من السباع يعادم األسد كابقي السباع كالوشق

                                                 

يػواف، ابب ٙبػرد أكػل كػل ذم ًنب أخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب الصيد كالػذابئح كمػا يؤكػل مػن ا٢ب (ُ)
( مػػػن حػػػديث ابػػػن عبػػػاس هنع هللا يضر، قػػػاؿ: ُّْٗبػػػرقم  ُّْٓ/ّمػػػن السػػػباع، ككػػػل ذم ٨بلػػػب مػػػن الطػػػّب )

 "هنى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن كل ذم ًنب من السباع، كعن كل ذم ٨بلب من الطّب".
ذكر كاألنثػػى، كا١بمػػع أعقػػب، كىػػو سػػيد الطيػػور، حػػاد البصػػر، : مػػن جػػوارح الطػػّب، يقػػع علػػى الػػالعقػػاب (ِ)

 قوم ا٢بركة، سريع الطّباف.
 (.ُِٕ/ِ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ٖٓ/ْ(، مقاييس اللغة )ْٖانظر: ا٤بنجد ُب اللغة )ص: 

(، ٦بمػػػػػػع ٕبػػػػػػار األنػػػػػػوار َّّ/ُِ(، لسػػػػػػاف العػػػػػػرب )ّْٔانظػػػػػػر: ا٤بطلػػػػػػع علػػػػػػى ألفػػػػػػاظ ا٤بقنػػػػػػع )ص:  (ّ)
(ّ/ُِّ.) 

 : ابلضم: ذابب لساع، كىو الدبور، كا١بمع زًنبّب.الزنبور (ْ)
 (.ّْٓ/ُُ(، اتج العركس )ُّّ/ْلساف العرب ) (،ُِِ/ٗاحملكم كاحمليط األعظم )انظر: 

بػرقم  ٔٗ/ٕأخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب الذابئح كالصيد، ابب أكل كػل ذم ًنب مػن السػباع ) (ُ)
يحو، كتػػاب الصػػيد كالػػذابئح كمػػا يؤكػػل مػػن ا٢بيػػواف، ابب ٙبػػرد أكػػل كػػل ذم (، كمسػلم ُب صػػحَّٓٓ

( كبلٮبػػػا مػػػن حػػػديث أيب ثعلبػػػة ُِّٗبػػػرقم  ُّّٓ/ًّنب مػػػن السػػػباع، ككػػػل ذم ٨بلػػػب مػػػن الطػػػّب )
 هنع هللا يضر: "أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن أكل كل ذم ًنب من السباع".

اف مػن فصػيلة القػط، رأسػو كبػّب كعلػى طػرُب كػل مػن أذنيػو خصػلة مػن الشػعر كذيلػو قصػّب، : حيػو الوشػق (ِ)
 كقيل: ىو اسم للكلب خاصة.

 (.َُّْ/ِ(، ا٤بعجم الوسيط )ُّٖ/َُ(، لساف العرب )ُٕٔٓ/ْانظر: الصحاح )
 (.ِْٔ/ّاألنوار ألعماؿ األبرار ) (ّ)
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دل يعللو األٞبر ابالستخباث كالضرر كىو  (ِ)لكن الرافعي (ُ)يعدك بنابو تبع فيو أصلو بو ٤با
 األحسن؛ ألف من دكاب البحر ما يعدك بنابو مع حلو كالقرش على ما فيو. 

 (ْ)ذكره الرافعيبفتح النوف كيقاؿ: بتثليثها كالتمثيل هبا لذم ا٤بخلب  ((ّ))وصقر وَنسر
نسر ٩با ال ٨بلب لو كإ٭با حـر الستخباثو، كخرج ٩با يعدك بنابو  ال (ٓ)لكن نقل صبع متقدموف
 (ُ)كعن قتلو (ٔ)إنسي أك كحشي للنهي عن أكلو كأكل ٜبنو ر()ىِ كالضبع كالثعلب، كال 

كألنو يعدك بنابو كاألسد كمنو يؤخذ صحة كونو معطوفنا على ٛبساح كإ٭با دل ٰبـر ا٢بمار 

                                                 

 (.ّٓٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ُ)
 (.ُّْ/ُِالعزيز ) (ِ)
: مػػن أنػػواع الطيػػور، ٠بػػي نسػػرا ألنػػو ينسػػر الشػػيء كيبتلعػػو، كىػػو عريػػف الطػػّب، حػػاد البصػػر، كبػػّب النسػػر (ّ)

 .ا١بثة، شره هنم، ٚبافو كل ا١بوارح، كيقاؿ: إنو من أطوؿ الطّب عمرا
 (.ْْٕ/ِ(، حياة ا٢بيواف الكربل )َّٗ(، ٨بتار الصحاح )ص: ّّْ/ِانظر: ا٤بخصص )

 (.ُّْ/ُِالعزيز ) (ْ)
 (.ِّٗ/ٖ(، كفاية النبيو )ّْٓ(، الشامل البن الصباغ )ص: َٔٓ/ْانظر: البياف ) (ٓ)
(، َّٕٖبػػػػرقم  ّٔٓ/ّأخرجػػػػو أبػػػػو داكد ُب سػػػػننو، كتػػػػاب األطعمػػػػة، ابب النهػػػػي عػػػػن أكػػػػل السػػػػباع ) (ٔ)

(، َُِٖبػرقم  ٗٔٓ/ِكالَبمذم ُب سننو، أبواب البيوع، ابب ما جاء ُب كراىية ٜبن الكلػب كالسػنور )
( ٕٓ/ِِ(، كأٞبػػد ُب ا٤بسػػند )َِّٓبػػرقم  َُِٖ/ِكابػػن ماجػػو ُب سػػننو، كتػػاب الصػػيد، ابب ا٥بػػرة )

 ".ٝبيعهم من حديث جابر هنع هللا يضر، قاؿ: "هنى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، عن أكل ا٥برة، كٜبنها
   (.َُْ/ٖإركاء الغليل )قاؿ الَبمذم عقبو: "ىذا حديث غريب"، كا٢بديث ضعفو األلباين ُب 

(، كمسػػلم ِّٓٔبػػرقم  ُُِ/ّأخرجػػو البخػػارم ُب صػػحيحو، كتػػاب ا٤بسػػاقاة، ابب فضػػل سػػقي ا٤بػػاء ) (ُ)
( كبلٮبػا مػن حػديث عبػد هللا ِِِْبػرقم  َُٕٔ/ُْب صحيحو، كتاب السبلـ، ابب ٙبرد قتل ا٥بػرة )

عػػذبت امػػرأة ُب ىػػرة سػػجنتها حػػٌب ماتػػت فػػدخلت بػػن عمػػر رضػػي هللا عنهمػػا، أف رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قػػاؿ: "
فيهػػا النػػار، ال ىػػي أطعمتهػػا كسػػقتها، إذ حبسػػتها، كال ىػػي تركتهػػا أتكػػل مػػن خشػػاش األرض"، كاللفػػظ 

 ٤بسلم.
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 كصورة فإنو يتلوف أبلواف ٨بتلفة كيستلنس ابلناس الوحشي ليشبو الوحشي ىنا ابألىلي لوًنن 
 . (ُ)ٖببلؼ ا٢بمار الوحشي مع األىلي

كىو فوؽ الثعلب كدكف  (ِ)اب٤بد بعد ا٥بمزة؛ ألنو يعدك بنابو كأيكل ا١بيف )وابن آوى(
الكلب ك٠بي بذلك ألنو أيكم إذل غواء أبناء جنسو كال يغوم إال إذا استوحش كحده ليبلن 

الصبياف كإذا مر ٫بو ٙبت شجرة فوقها دجاج تساقطت عليو لشدة  كصياحو كصياح
 . (ّ)ا٣بوؼ منو
الصغّب  (ٓ)اٍلغيدىاؼحٌب  (ْ)بسائر أنواعو غّب الزاغ السابق )ما أمر بقتلو كغراب(ال  )و(

ستخباثو كال (ّ)كغّبٮبا (ِ)ُب الصحيحْب لؤلمر بقتل الغراب (ُ)كما صححو ُب أصل الروضة
 أبكل ا١بيف.

                                                 

 (.َُٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُٕٔ/ٓ(، الغرر البهية )ُٓٓ/ٗانظر: النجم الوىاج ) (ُ)
 ة من الدكاب كا٤بواشي إذا أنتنت.: ٝبع جيفو، كىي ا٤بيتاعبيف (ِ)

 (.ُُٔ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ّٕ/ٗ(، لساف العرب )ُٖٗ/ٔانظر: كتاب العْب )
 (.ُٖٔ/ُِ(، اتج العركس )ُٔٓ/ُ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ُٕ/ِانظر: هتذيب اللغة ) (ّ)
 (.  ُّّانظر: )ص:  (ْ)
 القيظ الضخم الوافر ا١بناحْب، كا١بمع غدفاف.  : الغراب، كخص بعضهم بو غرابالغداؼ( ٓ)

 (.ِِٔ/ٗ(، لساف العرب )َُِ(، طلبة الطلبة )ص: ْٗ/ٖانظر: هتذيب اللغة )
 (.ُّٔ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
بػػػػرقم  ُّ/ّأخرجػػػػو البخػػػػارم ُب صػػػػحيحو، كتػػػػاب جػػػػزاء الصػػػػيد، ابب مػػػػا يقتػػػػل احملػػػػـر مػػػػن الػػػػدكاب ) (ِ)

ج، ابب مػػا ينػػدب للمحػػـر كغػػّبه قتلػػو مػػن الػػدكاب ُب ا٢بػػل (، كمسػػلم ُب صػػحيحو، كتػػاب ا٢بػػُِٖٗ
كبلٮبػػػا مػػػن حػػػديث عائشػػػة يب، أف رسػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قػػػاؿ: "ٟبػػػس مػػػن  (ُُٖٗبػػػرقم  ٕٖٓ/ِكا٢بػػػـر )

: الغراب، كا٢بدأة، كالعقرب، كالفلرة، كالكلب العقور".  الدكاب، كلهن فاسق، يقتلهن ُب ا٢بـر
(، ّٕٖبػػػػػرقم  ُٖٗ/َِبمػػػػػذم ُب سػػػػننو، أبػػػػػواب ا٢بػػػػج، ابب مػػػػػا يقتػػػػل احملػػػػػـر مػػػػن الػػػػػدكاب )أخرجػػػػو ال (ّ)

(، كابػػػن ماجػػػو ُب سػػػننو، كتػػػاب ِِٖٗبػػػرقم  ُٖٖ/ٓكالنسػػائي ُب سػػػننو، كتػػػاب مناسػػػك ا٢بػػػج، ابب )
( َِِْٓبػػػرقم  ٕٓ/َْ(، كأٞبػػػد ُب مسػػنده )َّٕٖبػػرقم  َُُّ/ِا٤بناسػػك، ابب مػػػا يقتػػل احملػػػـر )

 شة يب السابق.ٝبيعهم من حديث عائ
= 
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؛ ألنو أيكل الزرع (ِ)وصرح بو صبع متقدموف ،اْلُغَداؼحل  (ُ)لكن قضية كالـ الرافعي
 ٤با ذكر ُب الغراب. ((ّ))وِحَدأة/أ[، ُُّ]ؿ/
 

 فزع
كا٢بية كالعقرب كالفلرة كالكلب العقور كالغراب الذم ال يؤكل   يسن قتل اؼبؤذايت

غوثكا٢بدأة كالنسر كالعقاب كالسباع كال كالبىقً  (ْ)ربي
كالزُّنٍػبيورً  (ُ)

كيباح قتل ٫بو الصقر  (ِ)
 .(ّ)كالبازم كالفهد كغّبٮبا ٩با فيو منفعة كمضرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

( مػن ُْٖٔبرقم  ُٗٔ/ِكأخرجو أبو داكد ُب سننو، كتاب ا٤بناسك، ابب ما يقتل احملـر من الدكاب )
 طريق سادل عن أبيو.

 (: "إسناده صحيح على شرط الشيخْب".ُُُ/ٔاألـ ) –قاؿ األلباين ُب صحيح أيب داكد 
 (.ِّٓ/ِ(، فتح الوىاب )ِٓٓ/ٗ) (، النجم الوىاجِْٓانظر: كفاية األخيار )ص:  (ُ)
 (.ْٔ/ٖ(، التهذيب )ّْٓ/ُ(، ا٤بهذب )ُْٔ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ِ)
 : طّب من ا١بوارح، يصيد الفلر كيقع على ا١بيف، كيقاؿ إهنا كانت تصيد لسليماف بن داكد عليو السبلـ.دأةاغب (ّ)

 (.ْٓ/ُ(، لساف العرب )ُِٗألفاظ الشافعي )ص:  (، الزاىر ُب غريبِٖٕ/ّانظر: كتاب العْب )
 .: دكيبة سوداء صغّبة تثب كثباًن، لو أنياب يعض هبا كخرطـو ٲبص بو، كا١بميع الرباغيثالربغوث (ْ)

 (.ُٕٕ/ُ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ُُٔ/ِ(، لساف العرب )ّّانظر: ٨بتار الصحاح )ص: 
ٝبػػػع بقػػػة، كىػػػو كبػػػار البعػػػوض، كىػػػي، دكيبػػػة مفرطحػػػو مثػػػل القملػػػة ٞبػػػراء منتنػػػة الػػػريح، تكػػػوف ُب  :البػػػق (ُ)

 السرر، كُب ا١بدر.
 (.ٖٗ/ِٓ(، اتج العركس )ٕٓ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )َُْ/ُانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث )

جبلػػػػي كسػػػهلي، كغػػػػذاؤه مػػػػن الثمػػػػار : ضػػػػرب مػػػػن الػػػػذابب لسػػػاع، كىػػػػو الػػػػدبور، كىػػػو نوعػػػػاف: الزنبػػػور (ِ)
 كاألزىار،  كٯبمع الزًنبّب.

(، القػػػػػاموس احملػػػػػيط )ص: ُّ/ِ(، حيػػػػػاة ا٢بيػػػػػواف الكػػػػػربل )ُِِ/ٗانظػػػػػر: احملكػػػػػم كاحملػػػػػيط األعظػػػػػم )
َُْ.) 

 (.ٕٔٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ُّٔ/ٕ(، اجملموع )ّٖٖ/ُانظر: ا٤بهذب ) (ّ)
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كالكلب  (ّ)كالرخم (ِ)كا١بعبلف كىو الزعقوؽ (ُ)كا٣بنافس  ويكره قتل ما ال ينفع وال يضر
 غّب العقور حيث دل يكن فيو منفعة مباحة بناء على ما مر ُب التيمم. 

بضم ا٣باء كتشديد الطاء كيعرؼ اآلف  ((ْ))كُخطّاؼأم: عن قتلو  هني عنو()أو 
بعصفور ا١بنة؛ ألنو زىد فيما أبيدم الناس من األقوات كالنهي عن قتلو كرد مرفوعنا 

بضم الصاد كفتح الراء  ((ّ)صَُّردِ )و ، (ِ)بصحة (ُ)، كموقوفنا على ]ابن عمرك[(ٓ)يضعف
                                                 

 ي دكيبة سوداء أصغر من ا١بعل منتنة الريح، تكوف ُب أصوؿ ا٢بيطاف.: ٝبع خنفساء، كىاػبنافس (ُ)
 (.ِْٗ/ُ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ّٕ/ٔ(، لساف العرب )ِٖٔ/ٕانظر: هتذيب اللغة )

: ٝبػػع جعػػل، كىػػو دكيبػػة تعػػض البهػػائم ُب فركجهػػا، كىػػو أكػػرب مػػن ا٣بنفسػػاء شػػديد السػػواد، ُب اعبعػػالف (ِ)
 ٞبرة، يوجد كثّبا ُب مراح البقر كا١بواميس كمواضع الركث، كيتولد غالبا من أخثاء البقر. بطنو لوف

 (.ُِٖ/ُ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ُُِ/ُُ(، لساف العرب )ُّٔ/ِانظر: ا٤بخصص )
يد، ٠بػي : ٝبع رٟبة، كىو طائر على شكل النسر، أيكل العذرة كىو مػن ا٣ببائػث كلػيس مػن الصػالرخم (ّ)

 بذلك لضعفو عن االصطياد.
 (.ِِْ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِّٓ/ُِ(، لساف العرب )ُِِ/ِانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث )

 : عصفور أسود، تدعوه العامة: عصفور ا١بنة، كقيل: ىو ا٣بفاش. اػبطاؼ (ْ)
 (.ّّْ/ٕ(، لساف العرب )َُِ/ٓ(، احملكم كاحمليط األعظم )ٖٖانظر: ا٤بنجد ُب اللغة )ص: 

(، كالبيهقػي ُب سػننو الكػربل ّْٖبػرقم  ُِٖأخرجو أبو داكد ُب ا٤براسيل، كتػاب الطهػارة، ابب )ص:  (ٓ)
( عػػن عبػػاد بػػن إسػػحاؽ، عػػن أبيػػو، قػػاؿ: "هنػػى رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عػػن ا٣بطػػاطيف َُّٖٗبػػرقم  ّْٓ/ٗ)

 عوذ البيوت".
 (.ُْْ/ٖركاء الغليل )كا٢بديث ضعفو األلباين ُب إ

 ُب األصل "ابن عمر"، كا٤بثبت من كتب التخريج. (ُ)
( مػػػن حػػػديث عبػػػد هللا ٗٓ/ْ(، كالصػػػغرل )ُِّٖٗبػػػرقم  ّْٓ/ٗأخرجػػػو البيهقػػػي ُب سػػػننو الكػػػربل ) (ِ)

 بػن عمػرك هنع هللا يضر، أنػو قػػاؿ: "ال تقتلػوا الضػفادع فػإف نقيقهػػا تسػبيح، كال تقتلػوا ا٣بفػاش فإنػػو ٤بػا خػرب بيػػت
 ا٤بقدس قاؿ: اي رب سلطِب على البحر حٌب أغرقهم".

 (: "موضوع".ّٕٔ/ِقاؿ األلباين ُب سلسلة األحاديث الضعيفة )
: طائر ضخم الرأس كا٤بنقار، لػو ريػش عظػيم نصػفو أبػيض كنصػفو أسػود، كانػت العػرب تتطػّب مػن صردال (ّ)

 صوتو كتقتلو فنهي عن قتلو دفعا للطّبة.
= 
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وحدة مثلثة ٗبعجمة ٍب مثلو كىو طائر أبيض بطيء الطّباف ٗب )وىدىد وكبُػَغاُث(ا٤بهملتْب، 
 . (ُ)أصغر من ا٢بدأة

: كىو أنثى الرخم الستخباثو كرخم ٝبع رٟبة كىو طائر أبقع يشبو (ِ)وقاؿ ابن األنباري
نهى عن لكن فيو ضعف فلذا دل ٯبعلو ٩با ي (ْ)ككرد النهي عن أكل الرخم ،(ّ)خلقو النسر

كىو من طيور ا٤باء طويل العنق كلو أبيض أك أسود إال رقبتو أك رجليو  ((ٓ))]ولقلق[قتلو، 
 . (ّ)، كما عداه من طيور ا٤باء حبلؿ كما مر(ِ)كيصف الستخباث ذلك (ُ)أيكل ا٢بيات
كىو ذك لونْب أبيض كأسود طويل الذنب قصّب  (ْ)كيقاؿ لو: قعقع )عقعق(غراب  )و(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 (.ّّٕ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )َِٓ/ّ(، لساف العرب )ُِ/ّهاية ُب غريب ا٢بديث )انظر: الن
 (.ٔٓ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُُٖ/ِ(، لساف العرب )َُٓ/ٖانظر: هتذيب اللغة ) (ُ)
 .(ََٔ/ِانظر: اإلسعاد ) (ِ)

، ا٤بلقػػػب كمػػػاؿ : أبػػػو الربكػػػات عبػػػد الػػػرٞبن بػػػن أيب الوفػػػاء دمحم بػػػن سػػػليماف األنبػػػارموابػػػن األنبػػػاري ىػػػو
ىػ، كاف من األئمة ا٤بشار إليهم ُب علم النحػو، انقطػع ُب آخػر ٕٕٓىػ، توُب سنة ُّٓالدين، كلد سنة 

 عربية.عمره ُب بيتو مشتغبلن ابلعلم كالعبادة كترؾ الدنيا ك٦بالسة أىلها، من تصانيفو: أسرار ال
 (.ِِٗ/ِ(، فوات الوفيات )ِّٓ/ُٓ(، سّب أعبلـ النببلء )ُّٗ/ّانظر: كفيات األعياف )

 (.ِِْ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِّٓ/ُِ(، لساف العرب )ُِِ/ِانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث ) (ّ)
 ( مػػػن حػػػديث ابػػػن عبػػػاس رضػػػي هللا عنهمػػػإُّٕٗبػػػرقم  ّّٓ/ٗأخرجػػػو البيهقػػػي ُب سػػػننو الكػػػربل ) (ْ)

 قاؿ: هنى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن أكل الرٟبة. كقاؿ البيهقي عقبو "دل أكتبو إال هبذا اإلسناد كليس ابلقوم".
 (: "ضعيف جدان".ِِٔ/َُقاؿ األلباين ُب سلسلة األحاديث الضعيفة ) 
 (.ُِٕٗب األصل فراغ ٗبقدار كلمو، كا٤بثبت من اإلرشاد )ص:  (ٓ)
 (.ِّٔ/ِٔ(، اتج العركس )ِْٖ(، ٨بتار الصحاح )ص: َُٓٓ/ْانظر: الصحاح ) (ُ)
 (.ٓٓٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ِّٕ/ّ(، ركضة الطالبْب )ِْٕ/ِانظر: فتاكم ابن الصبلح ) (ِ)
 (.  ُّٔانظر: )ص:  (ّ)
(، ٦بمػػػػػػػع ٕبػػػػػػػار األنػػػػػػػوار ِٕٔ/ّ(، النهايػػػػػػػة ُب غريػػػػػػػب ا٢بػػػػػػػديث )ِْٖ/ِانظػػػػػػػر: اجملمػػػػػػػوع ا٤بغيػػػػػػػث ) (ْ)

(ّ/ّْٔ.) 
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كقيل: ٠بي  (ّ)كانت العرب تتشاءـ بصوتو  (ِ)صوتو القعقعة (ُ)شبهاف الزئبقا١بناح عيناه ي
 . (ْ)بذلك ألنو يعق أكالده فيَبكهم ببل طعم

بضم  (ٔ)اًبلدُّرَّةً ٗبوحدتْب مفتوحتْب مع تشديد الثانية ٗبعجمة كىو ا٤بعركؼ  ((ٓ)بَػبػ َغاء)و 
(ا٤بهملة كتشديد الراء،  ٗبهملة طائر صغّب ينهش  (اسنػ ه  )و كٮبا معركفاف  )وطاووس وبـو

اب٤بعجمة أكلو  النػٍَّهشي ، ك (ٕ)اللحم بطرؼ منقاره، كأصل النهش أكل ا٢بيواف بطرؼ األسناف
، كذلك الستخباث ىذه ا٣بمسة كلطلب قتل البغاث كالعقعق قياسنا على ا٢بدأة (ٖ)ٔبميعها

 ٔبامع األذل؛ ألهنما من شرار الطيور، كألف النهاش ذك ٨بلب.
ُب الببغاء أبكلها الطيبات كليست بذات سم كال ٨بلب كال أمر بقتلها  ما ذكرواعًتض 
 .(ُ)كال هني عنو
أبهنم نظركا لطبعها قبل ا٢ببس فلكلها للطيبات إما ىو بواسطة حبسها فبل نظر  ويرد

إليو، كٗبا قررتو يعلم أف إعادتو الكاؼ ليفيد عطف مدخو٥با على ذم ٨بلب لئبل يتوىم أنو 
 (ِ)"كغراب" إذ عمومو حينئذ غّب صحيح كإف صح ُب النفاث ]كالعقعق[ معطوؼ على

                                                 

 (.ِٖٖ/ٖ(، لساف العرب )ِٓ/ُ(، هتذيب اللغة )ْٔ/ُكتاب العْب )انظر:   (ُ)
 : حكاية أصوات السبلح كالَبسة كا١بلود اليابسة كا٢بجارة كالرعد كالبكرة كا٢بلي ك٫بوىا.القعقعة (ِ)

 (.ُٖٔ/ٖ(، لساف العرب )ٖٖ/ْ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث )ُِٗٔ/ّانظر: الصحاح )
 (.ُٕٕ/ِٔ(، اتج العركس )َِّ/ِ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ِِْ/ِا٤بصباح ا٤بنّب )انظر:  (ّ)
 (.َِِ/ِ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ٖ/ْ(، مقاييس اللغة )ُِٗٔ/ّانظر: الصحاح ) (ْ)
 . : من أنواع الطيور، دمث ا٣بلق، اثقب الفهم، لو قوة على حكاية األصوات كقبوؿ التلقْبببغاءال (ٓ)

 (.ّْٕ/ِِ(، اتج العركس )ُْٔ/ُ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ّٓ/ُانظر: ا٤بصباح ا٤بنّب )
 (.ُّٓ/ْ(، ٙبفة ا٢ببيب )ُُٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُٕٓ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ٔ)
(، حيػػػػػػاة ا٢بيػػػػػػواف الكػػػػػػربل ِٖٔ/ِ(، ا٤بصػػػػػػباح ا٤بنػػػػػػّب )ْٖٓانظػػػػػػر: ٦بمػػػػػػل اللغػػػػػػة البػػػػػػن فػػػػػػارس )ص:  (ٕ)

(ِ/َْٓ.) 
 (.ِْْ/ٔ(، لساف العرب )ْٓ/ٔ(، هتذيب اللغة )ِٖٖ/ِانظر: ٝبهرة اللغة ) (ٖ)
 (.َُٔ/ِ(، اإلسعاد )ّٖٓ/ّانظر: إخبلص الناكم ) (ُ)
 ُب األصل "العقيق"، كىو تصحيف، كالصواب ا٤بثبت، كقد مر ذكره فبل بضع أسطر كما أشار إليو ا٤بؤلف. (ِ)
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 قياسنا كما مر.
، (ُ)ُب ا٤باضي كا٤بستقبل خبلفنا ٤با قد يتوىم من عبارة أصلو )وما استخبث العرب(

)كبو ضفدع  ،(ّ)صغّبىا ككبّبىا (ِ)الذَّرًٌ كىي صغار دكاب األرض إذل  )كحشرات(
اب١بيم، كالسلحفاة  (ٓ)بكسر النوف، كالَبسة كىي اللجلة (ْ)]كًنسناس[ وسلحفاة( وسرطاف

 أف ا٤بعتمد خبلفو.  (ٕ)كمر عن اجملموع (ٔ)كىي بناء على ما مر عن أصل الركضة
 ككبلٮبا صحيح.  (ِ)، كُب نسخة بدلو ك٫بل كىو ما ُب أصلو(ُ)٫بو ٭بل سليماين )و(
وحة فراء مشددة الصرصار ٗبهملة مفت (َصر ارَة)وذابب ووزغ و كىو أصغر النمل  وذر

لكنها عرية عن األجنحة، كخنفساء كدكد كدبور، لقولو تعاذل:  (ّ)كىي من بنات كرداف

                                                 

 (.ّٔٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ُ)
 : النمل األٞبر الصغّب، كاحدهتا ذرة.الذر (ِ)

 (.َّْ/ْ(، لساف العرب )ّٔٔ/ِ(، الصحاح )ُِٗ/ُْانظر: هتذيب اللغة )
 (.ٕٔٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ُّٔ/ٕ(، الوسيط )ّٖانظر: التنبيو )ص:  (ّ)
(، كفػتح ٔٔٓ/ُ)ُب األصل "نسناف" كا٤بثبت ىػو الصػواب كمػا ُب كتػب الشػافعية مثػل: أسػُب ا٤بطالػب  (ْ)

 (.ْٓٓ/ّا١بواد )
: نوع من السبلحف يعيش ُب الرب كالبحر، ٥با لسػاف ُب صػدرىا، مػن أصػابتو بػو قتلتػو، كقيػل ىػو اللجأة (ٓ)

 الضفدع.
 (.  ُِْ/ُ(، اتج العركس )ِْٗ/ِ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ّٓٓ/ٕانظر: احملكم كاحمليط األعظم )

 (.ُْٔ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ّّ/ٗاجملموع ) (ٕ)
 : ىو النملة الكبّبة ا٢بمراء، كيقاؿ لو: ا٢بو.النمل السليماين (ُ)

 (.  ّٔ/ُّ(، اتج العركس )ُّٖ/ِ(، ا٤بخصص )ُُٗ/ٓانظر: هتذيب اللغة )
 (.ّٔٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ِ)
از يصيح صياحا رقيقا، كأكثر صياحو ابلليػل كلػذلك ٠بػي صػرار حيواف فيو شبو من ا١براد، قف: الورداف (ّ)

 الليل.
 (.ٖٔ/ِ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ُُْ/ّ(، لساف العرب )ُُْ/ّانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث )
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 (ِ)كالنحل كالنمل السليماين ، كصح النهي عن قتل الضفدع(ُ)ژڈ  ڈ   ژ  ژ
ن أكؿ ضربة كاف لو مائة إال الذر فيجوز قتلو ألذاه كاألمر بقتل الوزغ كأف من قتلها م

كما ُب ، (ُ)"كقاؿ: "كاف ينفخ النار على إبراىيم (ْ)، ك٠باىا النيب ملسو هيلع هللا ىلص "فويسقة"(ّ)حسنة
 .من أنو هنى عن قتلها سبق قلم (ِ)الرافعي

مر بقتل بعضها؛ ألف صحة النهي عن قتل بعضها كاأل وال يضر ُب ذكر ىذه األشياء ىنا
 من ٫بو الّببوع كالضب كـأ حبْب كالقنفذ. ّ()الشيء قد يكوف ٢برمتو أسباب، كيستثُب منها ما مر

 : دل يبح من ا٢بشرات إال الضب مردكد. (ْ)وقوؿ اؼبصنف ُب الشرح/ب[ ُُّ]ؿ/

                                                 

 (.ُٕٓسورة األعراؼ، اآلية ) (ُ)
، ابب ُب قتػػػل الػػػػذر ) (ِ) ابػػػػن ماجػػػػو ُب (، ك ِٕٔٓبػػػرقم  ّٕٔ/ْأخرجػػػو أبػػػػو داكد ُب سػػػننو، أبػػػػواب النػػػػـو

 ُِٗ/ٓ(، كأٞبػػػد ُب مسػػػنده )ِِّْبػػػرقم  َُْٕ/ِسػػػننو، كتػػػاب الصػػػيد، ابب مػػػا ينهػػػى عػػػن قتلػػػو )
( ٝبػػيعهم مػػن حػػديث ابػػن عبػػاس رضػػي هللا عنهمػػا، قػػاؿ: "إف النػػيب ملسو هيلع هللا ىلص هنػػى عػػن قتػػل أربػػع َّٔٔبػػرقم 

 من الدكاب: النملة، كالنحلة، كا٥بدىد، كالصرد".
 (: "إسناد صحيح على شرط الشيخْب". ُِْ/ٖركاء الغليل )قاؿ األلباين ُب إ

( مػػػن َِِْبػػػرقم  ُٖٕٓ/ْأخرجػػػو مسػػػلم ُب صػػػحيحو، كتػػػاب السػػػبلـ، ابب اسػػػتحباب قتػػػل الػػػوزغ ) (ّ)
حديث أيب ىريرة، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: "من قتل كزغا ُب أكؿ ضػربة كتبػت لػو مائػة حسػنة، كُب الثانيػة 

 الثالثة دكف ذلك".دكف ذلك، كُب 
بػػػػرقم  ُْ/ّأخرجػػػػو البخػػػػارم ُب صػػػػحيحو، كتػػػػاب جػػػػزاء الصػػػػيد، ابب مػػػػا يقتػػػػل احملػػػػـر مػػػػن الػػػػدكاب ) (ْ)

(  ِِّٗبػػػرقم  ُٖٕٓ/ْكمسػػػلم ُب صػػػحيحو، كتػػػاب السػػػبلـ، ابب اسػػػتحباب قتػػػل الػػػوزغ ) (،ُُّٖ
 غ: "فويسق".كبلٮبا من حديث عائشة يب أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ للوز 

ں  ں  ڻ          ژ أخرجػػػػػو البخػػػػػارم ُب صػػػػػحيحو، كتػػػػػاب أحاديػػػػػث األنبيػػػػػاء، ابب قػػػػػوؿ هللا تعػػػػػاذل:  (ُ)

( مػن حػديث أـ شػريك يب، أف رسػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، "أمػر ّّٗٓبرقم  ُُْ/ْ)[ ُِٓ]النساء:  ژڻ
 .بقتل الوزغ، كقاؿ: كاف ينفخ على إبراىيم عليو السبلـ"

 (.ُْٓ/ُِالعزيز ) (ِ)
 (.  ِّٖانظر: )ص:  (ّ)
 (.َّٔ/ّانظر: إخبلص الناكم ) (ْ)
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علينا حكم حيواف أبف دل يذكره أحد من الفقهاء كدل ندر ىل ىو  )وإف أشكل(
ك مستخبث كدل يرد فيو نص خاص أك عاـ بتحرٲبو أك ٙبليلو أك دل يؤمر بقتلو أك مستطاب أ

فيو العرب الذين ىم أىل القرل كالبلداف غّب  )روجعت( (ُ)ينهى عنو كما علم ذلك ٩با مر
، كألف الدين عريب كالنيب صلى هللا ذكم ا٣بصاصة؛ ألهنم أكذل األمة إذ ىم ا٤بخاطبوف أكالن 

م جيل ال يغلب عليهم العيافة الناشئة من التنعيم فيضيفوا ا٤بطاعم على عليو كسلم عريب كى
 .(ِ)الناس

 .(ّ)اآليتاف السابقاف أكؿ الباب واؼبعتمد ُب ذلك
 (ْ)أم: الفقّب كاجملاعة كأجبلؼ البوادم الذين يتناكلوف ما دب كدرج أما ذوو اػبصاصة

؛ ألف اتباع ا١بميع يوجب عدـ من غّب ٛبييز فبل عربة هبم بل العربة بعادة أىل اليسار
انضباط األمر، كألنو لو اعترب طبقات الناس كنزؿ حاؿ كل قـو على ما يستطيبوف 
كيستخبثوف ألكجب اختبلؼ األحكاـ ُب ا٢ببلؿ كا٢براـ كذلك يناُب موضوع الشرع، كالبد 

ـ ، كيرجع ُب كل زمن إذل عرية ما دل يسق فيو كبل(ُ)من إخبار ٝبع كما اقتضاه كبلمهم
العرب زمنو ملسو هيلع هللا ىلص فمن بعده، كلو اختلفوا اتبع األكثر منهم فإف استوكا فقريش؛ ألهنم قطب 
العرب كفيهم الفتوه، فإف اختلفت كال ترجيح أك شكوا كدل يوجد عريب فلقرب ا٢بيواف شبها 

ا يشبهو بو صورة أك طبعنا من صيانو بو عدكاف أك طعمنا فإف استول الشبهاف أك دل يوجد م

                                                 

 (.  ُّْانظر: )ص:  (ُ)
 (.ٔٔٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ِٓ/ٗ(، اجملموع )ّٓٓ/ّانظر: حلية العلماء ) (ِ)
 (.ُْٓسورة األنعاـ، اآلية ) ژڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ كىي قولو تعاذل:  (ّ)
 (.ُٕٓسورة األعراؼ، اآلية ) ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ لو تعاذل: كقو  
: قيػػػل: مػػػن دب علػػػى األرض أم: مػػػن مشػػػى عليهػػػا كمػػػن درج: مشػػػى مشػػػيا ضػػػعيفا، كقػػػاؿ دب ودرج (ْ)

 آخركف: من دب على األرض أم: من مشى عليها كمن درج أم: من مات كانقرض.
 (.ّٓٓ/ٓالعركس )(، اتج ُّّ/ُ(، الصحاح )ْْٔ/ُانظر: ٝبهرة اللغة ) 
 (.ِٕٔ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُْْ/ُِ(، العزيز )ُّّ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ُ)
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حل كإف كاف حرامنا ُب شريعة من قبلنا؛ ألف األصل ا٢بل
(ُ) . 

كإف توحش  )ضبار أىلي(ال  )و(سئلوا عنو كعمل بتسميتهم،  ولو جهل اسم حيواف
ٖببلؼ الوحشي كإف استلنس لبلتباع كلؤلمر بو ركاٮبا  (ِ)للنهي عنو ُب خرب الصحيحْب

 .(ّ)الشيخاف
ا ُب الركوب كا٢بمل فانصرؼ االمتناع هبا إذل ٢بمها أبهنا ال ينفع هب وفارقت األىلية

 خاصة ٖببلؼ األىلية. 
من اختصاص ذلك  (ُ)من احملرمات السابقة خبلفنا ٤با يوٮبو كبلـ أصلو )وفرع كل(

اب٢بمار األىلي كىو ا٤بتولد منو كمن حبلؿ، سواء أكاف ا٢براـ ذكرنا أـ أنثى كبغل
 لتولده  (ِ)

 

                                                 

 (.ِٖٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ِّٔ/ِ(، فتح الوىاب )ِٔ/ٗانظر: اجملموع ) (ُ)
(، كمسػػػػلم ُب ُِْٔبػػػرقم  ُّٓ/ٓأخرجػػػو البخػػػارم ُب صػػػػحيحو، كتػػػاب ا٤بغػػػػازم، ابب غػػػزكة خيػػػػرب ) (ِ)

(  كبلٮبػا مػن حػديث علػي بػن أيب َُْٕبػرقم  َُِٕ/ِب النكػاح، ابب نكػاح ا٤بتعػة )صحيحو، كتا
 طالب هنع هللا يضر، أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "هنى عن متعة النساء يـو خيرب، كعن أكل ٢بـو ا٢بمر اإلنسية".

(، َْٗٓبػػرقم  ٖٗ/ٕأخرجػو البخػارم ُب صػحيحو، كتػاب الػػذابئح كالصػيد، ابب مػا جػاء ُب التصػيد ) (ّ)
( كبلٮبػػػػا مػػػػن ُُٔٗبػػػػرقم  ِٖٓ/ِكمسػػػػلم ُب صػػػػحيحو، كتػػػػاب ا٢بػػػػج، ابب ٙبػػػػرد الصػػػػيد للمحػػػػـر )

حػػػػديث أيب قتػػػػادة هنع هللا يضر، أنػػػػو كػػػػاف مػػػػع رسػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، حػػػػٌب إذا كػػػػاف بػػػػبعض طريػػػػق مكػػػػة، ٚبلػػػػف مػػػػع 
، فػػػرأل ٞبػػػارا كحشػػػيا، فاسػػػتول علػػػ ى فرسػػػو، ٍب سػػػلؿ أصػػػحابو أف أصػػػحاب لػػػو ٧بػػػرمْب، كىػػػو غػػػّب ٧بػػػـر

ينػػاكلوه سػػوطا فػػلبوا، فسػػل٥بم ر٧بػػو فػػلبوا، فلخػػذه ٍب شػػد علػػى ا٢بمػػار فقتلػػو، فلكػػل منػػو بعػػض أصػػحاب 
رسػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كأىب بعضػػػػهم، فلمػػػػا أدركػػػػوا رسػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص سػػػػللوه عػػػػن ذلػػػػك، فقػػػػاؿ: "إ٭بػػػػا ىػػػػي طعمػػػػة 

 أطعمكموىا هللا". 
 (.ّٔٔا٢باكم الصغّب )ص: انظر: (ُ)
: كاألنثػػى بغلػػة، كا١بمػػع بغػػاؿ، كىػػو حيػػواف مركػػب مػػن الفػػرس كا٢بمػػار، كلػػذلك صػػار لػػو صػػبلبة البغػػل (ِ)

 ا٢بمار كعظم آالت ا٣بيل، ككذلك شحيجو أم صوتو مولد من صهيل الفرس كهنيق ا٢بمار.
 (.ََِ/ُا٢بيواف الكربل )(، حياة َٔ/ُُ(، لساف العرب )ُّٔٔ/ْانظر: الصحاح ) 



 

 

 
 

234 

 اإليداد شزح اإلرشاد البٍ حجز اذليتًي

، ك٤با (ّ)لتولده بْب الذئب كالضبع تغليبنا للتحرد ((ِ))كِسمع، ك(ُ)بْب الفرس كا٢بمار األىلي
كا٤بتولد بْب ملكولْب حبلؿ، كٰبـر ذبح فرس حاملة ببغل   (ْ)صح من النهي عن أكل األكؿ

.  (ٓ)كما مر  ٤با فيو من إتبلؼ حيواف ٧بـر تعداين
كأصل ا١بلة البعر ٍب  ،كىي الٍب أتكل ا١بلة بفتح ا١بيم من نعم كغّبه كدجاج ويكره جاللة()

كبيضها كركوهبا ببل حائل ٤با صح  )لبنها(يكره  )و(، ٔ()أطلقت توسعنا على العذرة اليابسة مطلقنا
"كركوهبا"، كإ٭با دل  ِ()دزاد أبو داك  ُ()حٌب تعلف أربعْب ليلة" هني عن أكلها كشرب لبنها"أنو ملسو هيلع هللا ىلص 

                                                 

 (.ْٔٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ْٖٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ُِٓ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 : ىو سبع مركب، فيو شدة الضبع كقوهتا، كجراءة الذئب كخفتو، كىو أسرع عدكا من الريح.سمعال (ِ)

 (.ّٕ/ِ(، حياة ا٢بيواف الكربل )ِٖٗ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ََُٕانظر: ٙبرير ألفاظ التنبيو )ص: 
 (.ُٓٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ُْٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِِْ/ٖانظر: كفاية النبيو ) (ّ)
(، كالَبمػذم ّٖٕٗبػرقم  ُّٓ/ّأخرجو أبو داكد ُب سننو، كتاب األطعمة، ابب ُب أكل ٢بـو ا٣بيل ) (ْ)

(، كالنسػائي ُب ُْٖٕبػرقم  ُِٓ/ّ)ُب سننو، أبػواب األطعمػة، ابب مػا جػاء ُب كراىيػة كػل ذم ًنب 
(، كابن ماجو ُب سننو، كتػاب الػذابئح، ابب ّّّْبرقم  َِِ/ٕسننو، كتاب الصيد كالذابئح، ابب )

( ٝبػػػػيعهم مػػػػػن َُْْٖبػػػػرقم  ُّٔ/ِّ(، كأٞبػػػػػد ُب مسػػػػنده )ُّٕٗبػػػػرقم  َُٔٔ/٢ِبػػػػـو البغػػػػاؿ )
، "فنهػػاًن رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عػػن البغػػاؿ، ا٢بمػػّبحػػديث جػػابر هنع هللا يضر، قػػاؿ: ذٕبنػػا يػػـو خيػػرب ا٣بيػػل، كالبغػػاؿ، ك 

 كا٢بمّب، كدل ينهنا عن ا٣بيل"، كاللفظ اليب داكد. 
 (.ََٕ/ُكا٢بديث صححو األلباين ُب سلسلة األحاديث الصحيحة )

 (.  ّْْانظر: )ص:  (ٓ)
 (.ِٖٖ/ُ) البن األثّب(، النهاية ُْٗ/ُمشارؽ األنوار )(، ُٖٓٔ/ْالصحاح )انظر:  (ٔ)
(، ِِٗٔبػػػػػرقم  ْٔ/ِ(، كا٢بػػػػػاكم ُب ا٤بسػػػػػتدرؾ )ّْٕٓبػػػػػرقم  َٗٓ/ٓأخرجػػػػػو الػػػػػدارقطِب ُب سػػػػػننو ) (ُ)

( ٝبػػيعهم مػػن حػػديث عبػػد هللا بػػن عمػػرك رضػػي هللا َُْٖٗبػػرقم  ٗٓٓ/ٗكالبيهقػػي ُب سػػننو الكػػربل )
 عن ا١ببللة أف يؤكل ٢بمها، كيشػرب لبنهػا، كال ٰبمػل عليهػا األدـ كال عنهما، قاؿ: "هنى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 يركبها الناس حٌب تعلف أربعْب ليلة". 
 (.ُِٓ/ٖكا٢بديث ضعفو األلباين ُب إركاء الغليل )

( ُُّٖبػػرقم  ّٕٓ/ّأخرجػػو أبػػو داكد ُب سػػننو، كتػػاب األطعمػػة، ابب ُب أكػػل ٢بػػـو ا٢بمػػر األىليػػة ) (ِ)
ديث عمرك بن شعيب، عن أبيو، عن جده، قاؿ: "هنى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: يـو خيرب عن ٢بػـو ا٢بمػر من ح

 األىلية، كعن ا١ببللة، عن ركوهبا كأكل ٢بمها".
= 
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 .ا٢برمة؛ ألف ٢بم ا٤بذكي ال ٰبـر بليتو ِ()وإف اختار صبع، ُ()كما قالو األكثروفٰبـر ذلك 
 (ْ)والزركشيتعدم ا٢بكم إذل صوفها كشعرىا ا٤بنفصل ُب حياهتا،  (ّ)وحبث البلقيٍت

ة، ك٧بل الكراىة إ٢باؽ كلدىا هبا إذا ركبت ككجد ُب بطنها ميتنا، أك ذكي ككجدت فيو الذإب
ما إذا كجد ُب عرقها كغّبه ريح النجاسة كحينئذ ال ينجس ٢بمها كال عرقها خبلفنا ٤بن 

 كإال فبل كراىة كإف كانت ال أتكل إال النجاسة.  (ٓ)زعمو
)حىت أبنو ال فرؽ بْب تغّب الطعم كاللوف كالرائحة كيستمر الكراىة  (ٔ)وصرح اعبويٍت

ظاىر فحينئذ يزكؿ الكراىة  :(ٕ)، قاؿ الشيخاف)بعلف(تنو بطيب ٢بمها أبف يزكؿ ن تطيب(
: من أف (ُ)، كما قيل(ٖ)كإف علفت دكف أربعْب يومنا اعتبارنا اب٤بعُب ا٤بعمم للخرب السابق

فيما  ة سبعة أايـ كالدجاجة ثبلثة ألثرا٤بستحب أف يعلف الناقة كالبقرة أربعْب يومنا كالشا
/أ[ التغيّب يزكؿ هبذه ُُْعلى الغالب من أف ]ؿ/فمحموؿ  (ِ)عدا البقرة عن ابن عمر

 .(ّ)كخرج ابلعلف الغسل كالطبخ فبل ينتفي هبما الكراىة ،ا٤بقادير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 (: "إسناده حسن صحيح".َّٗ/ٕاألـ ) –قاؿ األلباين ُب صحيح أيب داكد 
 (.ْٖ(، التنبيو )ص: ُْٕ/ُٓ(، ا٢باكم الكبّب )ُّٗانظر: اللباب )ص:  (ُ)
 (.ٔٔ/ٖ(، التهذيب )ُٓٔ/ٕ(، الوسيط )ُِْ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ِ)
 (.ِْٕ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُٔٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ُٕٔ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ّ)
 (.ّّٗ/ِالديباج ) (ْ)
 (.ُٓٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )َُٕ(، ٙبرير ألفاظ التنبيو )ص: ُُٓ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ٕٕٓ/ّا١بمع كالفرؽ ) (ٔ)
 (.ِٖٕ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُِٓ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.  ّْٓسبق ٚبرٯبو )ص:  (ٖ)

 (.ٖٔٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ْْٓ/ُ(، ا٤بهذب )ُْٕ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ُ)
"أنػػػو كػػػاف  ( عػػػن ابػػن عمػػػر رضػػػي هللا عنهمػػا:َِْٖٔبػػػرقم  ُْٖ/ٓأخرجػػو ابػػػن أيب شػػػيبة ُب مصػػنفو ) (ِ)

  ٰببس الدجاجة ا١ببللة ثبلاث".
 (.ُُٓ/ٖكاألثر صححو األلباين ُب إركاء الغليل )

 (.ِٗ/ٗ(، اجملموع )ٔٔ/ٖ(، التهذيب )ِّْ/ّانظر: األنوار ألعماؿ األبرار ) (ّ)
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 وخصغّبه بزكا٥با،  (ّ)لكن قاؿ صبع: ككذا مركر الزماف (ِ)عن البغوي (ُ)الشيخاف قاؿ
كٕبث أف  (ٓ)ووافقو الزركشيذلك بلحمها فمردكدة عليها كىي حية كالعلف  (ْ)البلقيٍت

٪بس العْب إذا طاب بو  (ٔ)علفها ٗبتنجس كشعّب أصابو ماء ٪بس كالطاىر كأ٢بق غّبه
 ٢بمها اب٤بتنجس.

: كإف دل يظهر فيها رائحة النجس فبل أثر والَسْخلة اؼبرابة بلنب كلبة وضبارة كاعباللة أي
  .(ٕ)لعلفها بظاىر لبقاء السبب كىي الَببية ابلنجس فبل يزكؿ كراىتها مطلقنا

كجزارة كزابلة كدبغ كخًب أم: تناكلو  )مكتسب بنجس كحجامة(يكره ماؿ  )و(
 ،(ِ)ر الأم: تناكلو لو فبل يكره كإف كسبو حي  )ال العبد(كأف كسبو رقيق  ،(ُ)٣برب

أم: إطعامو لو أك لغّبه من الدكاب ٤با صح من هنيو ملسو هيلع هللا ىلص عن كسب ا٢بجاـ  ((ّ))وانضح

                                                 

 (.ِٖٕ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُِٓ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ٔٔ/ٖالتهذيب ) (ِ)
 (.ُٔٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُٕٕ/ٓالغرر البهية )(، ِٗ/ٗانظر: اجملموع ) (ّ)
 (.ِّٕ/ْالتدريب ) (ْ)
 (.ّّٗ/ِالديباج ) (ٓ)
 (.ُٔٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ٖٔٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ُْٔ/ِانظر: اإلسعاد ) (ٔ)
 (.ُٕٕ/ٓ(، الغرر البهية )ُٔٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ِٕٗ/ّانظر: ركضة الطالبْب ) (ٕ)
و، كتػػػاب ا٤بسػػػاقاة، ابب ٙبػػػرد ٜبػػػن الكلػػػب، كحلػػػواف الكػػػاىن، كمهػػػر البغػػػي، أخرجػػػو مسػػػلم ُب صػػػحيح (ُ)

( من حػديث رافػع بػن خػديج، عػن رسػوؿ هللا صػلى هللا ُٖٔٓبرقم  ُُٗٗ/ّكالنهي عن بيع السنور )
 ث".، ككسب ا٢بجاـ خبيعليو كسلم قاؿ: "ٜبن الكلب خبيث، كمهر البغي خبيث

 (.ّٔٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ٖٓ/ٗ(، اجملموع )ْٕٓ/ُانظر: ا٤بهذب ) (ِ)
 : ىي اإلبل كالبقر كسائر ا٢بيواًنت الٍب يستقي هبا ا٤باء للمزارع كالنخيل، كا١بمع نواضح.ناضحال (ّ)

 (.ُُِ(، ٙبرير ألفاظ التنبيو )ص: ٗٔ/ٓ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث )ُٔ/ِانظر: مشارؽ األنوار )
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  .(ُ)"ك كأطعمو ًنضحككقاؿ: "أطعمو رقيق
شرؼ ا٢بير كدًنءة غّبه، كصرؼ النهي عن ا٢برمة ما صح أنو ملسو هيلع هللا ىلص ٤با احتجم  واؼبعٌت فيو

يعطو فإف ا٢براـ كما ال ٯبوز أخذه ال ٯبوز ، كإف كاف حرامنا دل (ِ)"أعطى ا٢بجاـ أجرتو"
 .(ّ)إعطاؤه إال لضركرة كما أيٌب

خبلؼ الظاىر، كقيس اب٢بجامة غّبىا من   واحتماؿ أنو أعطاه ليطعمو رقيقو وانضحو
  (ْ)كل ما ٰبصل بو ٨بامرة النجاسة كال كراىة ُب دًنءة الصناعة من غّب ٨بامرة ٪باسة

  .(ِ)يِبخبلفنا للبلق (ُ)كًحياكة (ٓ)كفصد
 ؛ ألهنم كثرا ما ٱبلفوف الوعد (ٓ)الصَّوَّاغً كراىة كسب   (ْ)عن صبع (ّ)ونقل الشيخاف

                                                 

(، كابػػن ماجػػػو ُب ِِّْبػػرقم  ِٔٔ/ّأخرجػػو أبػػو داكد ُب سػػننو، كتػػاب البيػػوع ، ابب ُب كسػػب ا٢بجػػاـ ) (ُ)
(، كالَبمػػذم  ُب سػػننو، أبػػواب البيػػوع، ُِٔٔبػػرقم  ِّٕ/ِسػػننو، كتػػاب التجػػارات، ابب كسػػب ا٢بجػػاـ )

   (.َِّٗٔبرقم  ٔٗ/ّٗ(، كأٞبد ُب مسنده )ُِٕٕبرقم  ٔٔٓ/ِابب ما جاء ُب كسب ا٢بجاـ )
 (.ُِٕٕ/ٕكا٢بديث صححو األلباين ُب سلسلة األحاديث الصحيحة )

(، كمسػػػلم ُب ِِٕٗبػػػرقم  ّٗ/ّأخرجػػػو البخػػػارم ُب صػػػحيحو، كتػػػاب اإلجػػػارة، ابب خػػػراج ا٢بجػػػاـ ) (ِ)
( كبلٮبا من حديث ابن عبػاس رضػي هللا َُِٓ/ّصحيحو، كتاب ا٤بساقاة، ابب حل أجرة ا٢بجامة )

 ، كأعطى ا٢بجاـ أجره".عنهما، قاؿ: "احتجم النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 (.  ّْٗانظر: )ص:  (ّ)

 (.ُٕٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ٗٔٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ُٔٔ/ِانظر: اإلسعاد ) (ْ)
 : قاؿ الليث: الفصد قطع العركؽ. فصد (ٓ)

 (.ّّٔ/ّ(، لساف العرب )ٔٓٔ/ِ(، ٝبهرة اللغة )َُِ/ٕانظر: كتاب العْب )
 : حاؾ الثوب ٰبوكو حوكا كحياكة: نسجو فهو حائك.حياكة (ُ)

 (.ُِٖٓ/ْ(، الصحاح )ْٖ/ٓ(، هتذيب اللغة )ِٕٓ/ّانظر: كتاب العْب )
 (.ِّٕ/ْالتدريب ) (ِ)
 (.َِٖ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُٔٓ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ُٕٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ٗٔٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ّّْ/ّاألنوار ألعماؿ األبرار ) (ْ)
 : ىم صباغو الثياب كصاغة ا٢بلي ألهنم ٲبطلوف اب٤بواعيد، كأصل الصبغ التغيّب. الصواغ (ٓ)

= 
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دكف الصياغة ال يقتضي خبلؼ ما  (ُ)م ا٢بياكة من ا٢برؼ الدنيئةىً دً كيقعوف ُب الراب، كعى 
ما حكياه  (ِ)ذكر لوجود مقتضى الكراىة فيها كما تقرر دكف ا٢بياكة فاندفع قوؿ اإلسنوم

مرجوح كإذا كره شيء كره أخذ األجرة عليو كما ٰبـر أخذىا على ا٢براـ لكن ٰبـر  كجو
إعطاؤىا ُب ا٢براـ كقد ٯبوز اإلعطاء ال األخذ كمن أعطى شاعرنا لئبل يهجوه أك ظا٤بان ٲبنعو 

 حقو أك لئبل أيخذ منو أكثر ٩با أعطاه.
فعنا كلوركد الثواب الكثّب ؛ ألهنا أقرب إذل التوكل كأعم نوأفضل اؼبكاسب الزراعة ابليد

ٍب الصناعة ٤با فيها من كد النفس، ٍب التجارة؛ ألف كثّبا من الصحابة رضواف هللا  (ّ)فيها
، كال يناُب أفضليتو الزراعة ما ُب البخارم أنو ملسو هيلع هللا ىلص رأل ُب بعض (ُ)عليهم كانوا يكتسبوف هبا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 (.ِٖٗ/ّ(، ٦بمع ٕبار األنوار )ّْٕ/ٖ(، لساف العرب )َُ/ّانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث )
 (.ُِٖ/ُٔ(، اجملموع )ُٔٓ/ُِ(، العزيز )ُْٓ/ُٕانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ُ)
 (.ٔٔ/ٗا٤بهمات ) (ِ)
بػػػرقم  َُّ/ّأخرجػػػو البخػػػارم ُب صػػػحيحو، كتػػػاب ا٤بزارعػػػة، ابب فضػػػل الػػػزرع كالغػػػرس إذا أكػػػل منػػػو ) (ّ)

(  ُّٓٓبػػػرقم  ُُٖٗ/ّ(، كمسػػػلم ُب صػػػحيحو، كتػػػاب ا٤بسػػػاقاة، ابب فضػػػل الغػػػرس كالػػػزرع )َِِّ
: "مػا مػن مسػلم يغػرس غرسػا، أك يػزرع كبلٮبا من حديث أنس بن مالك هنع هللا يضر، قاؿ: قاؿ رسػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 زرعا، فيلكل منو طّب أك إنساف أك هبيمة، إال كاف لو بو صدقة".

ٹ  ژ  مػػا أخرجػػو البخػػارم ُب صػػحيحو، كتػػاب البيػػوع ، ابب مػػا جػػاء ُب قػػوؿ هللا تعػػاذل فبػػا يػػدؿ عليػػو (ُ)

(، كمسػػلم  ُب َِْٕبػػرقم  ِٓ/ِاآليػػة، ) ژ ..ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
(  ِِْٗبػرقم  ُّٗٗ/ْصحيحو، كتاب فضػائل الصػحابة،  ابب مػن فضػائل أيب ىريػرة الدكسػي هنع هللا يضر )

مػػػن حػػػديث أيب ىريػػػرة قػػػاؿ: "..كنػػػت رجػػػبل مسػػػكينا، أخػػػدـ رسػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص علػػػى مػػػلء بطػػػِب، ككػػػاف 
قيػاـ علػى أمػوا٥بم..." ا٢بػديث. كاللفػظ ا٤بهاجركف يشغلهم الصػفق ابألسػواؽ ككانػت األنصػار يشػغلهم ال

 ٤بسلم.
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؛ ألف ذلك ليس (ُ)فقاؿ: "ما دخل ىذه دار قـو إال كحلها الذؿ" دكر األنصار آلة حرث
 ٣بستها بل ٤با اعتيد من مزيد ظلم أىلها.

أم: حب زرع ًنبتنا ُب زبل أك غّبه من النجاسات إذ ال  ((ِ))زرع زبليكره  )وال(
 .(ّ)يظهر فيو أثرىا أك رٰبها

الزرع ا٤ببلقي للنجاسة ليس متنجسنا كليس كذلك فلو زاد حىب كما أف  وقضية كالمو
 .(ْ)قدرتو لكاف أكذل، ككذا ال يكره زرع كٛبر سقيا ٗباء ٪بس

كال يكره أيضنا بيض سيًلق ٗباء  (ٓ)، إف ظهر التغّب بذلك كره على ما ٕبثو الزركشينعم
 .(ٔ)٪بس كماء سخن بنجاسة
كميرَّتًو (ِ)ذبوح كفرجو كأنثييو ك٫بو مثانتوأكل ذكر ا٤ب (ُ)ويكره كما ُب اجملموع

بل كالـ  (ّ)
 يشعر ٕبرمة ذلك.  (ُ)اؼباوردي

                                                 

 َُّ/ّأخرجػو البخػػارم ُب صػػحيحو، كتػاب ا٤بزارعػػة، ابب مػػا ٰبػذر مػػن عواقػػب االشػتغاؿ آبلػػة الػػزرع ) (ُ)
( من حديث أيب أمامو الباىلي هنع هللا يضر، قاؿ: كرأل سكة كشيئا مػن آلػة ا٢بػرث، فقػاؿ: ٠بعػت ُِِّبرقم 

 قوؿ: "ال يدخل ىذا بيت قـو إال أدخلو هللا الذؿ". النيب ملسو هيلع هللا ىلص ي
 : ابلكسر السرجْب، كابلفتح مصدر زبلت األرض إذا أصلحتها ابلزبل ك٫بوه حٌب ٘بود للزراعة.زبلال (ِ)

 (.َِٓ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ََّ/ُُ(، لساف العرب )ِْٗ/ِانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث )
 (.ِٗ/ٗ(، اجملموع )ْٓٔ/ْ(، فتح العزيز )ُٓٔ/ٕ) انظر: الوسيط (ّ)
 (.ِْٕ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُٔٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ِٗ/ٗانظر: اجملموع ) (ْ)
 (.ِْٕ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُٔٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ٖٔٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٓ)
 (.ُٕٓ/ٖتاج )(، هناية احملّٔٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ِٕٗ/ّانظر: ركضة الطالبْب ) (ٔ)
 (.َٕ/ٗاجملموع ) (ُ)
مسػػتقر البػػوؿ مػػن اإلنسػػاف كا٢بيػػواف كموضػػعها مػػن الرجػػل فػػوؽ ا٤بعػػي ا٤بسػػتقيم كمػػن ا٤بػػرأة فػػوؽ  :اؼبثانػػة (ِ)

 الرحم.
 (.ْٔٓ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ّٗٗ/ُّ، لساف العرب )(َِِ/ٔالصحاح )انظر:  
 ر، كقيل: ىي لكل حيواف إال ا١بمل. جوؼ الشاة كغّبىا، يكوف فيها ماء أخضر مي : ىي الٍب ُبمرتو (ّ)
 (.ُٔٓ/ْ(، ٦بمع ٕبار األنوار )َُٕ/ٓ(، لساف العرب )ُّٔ/ْانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث ) 
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ىي لبلنتقاؿ من ا٢بل األعم الذم ىو  )بل(للمضطر كىو من دل ٯبد حبلالن  )وحل(
على ٫بو نفسو أك عضوه أك منفعتو من  )ػبوؼ(عليو  )وجب(ابالقتصار عليو  (ِ)مراد أصلو

 . (ّ)شْب فاحش ُب عضو ظاىر فيما يظهر٫بو تلف ككذا حصوؿ 
ٕبثو سواء أظنو أـ جوز بلغها كسبلمتها على السواء أك ضعف يقطعو  (ْ)ٍب رأيت الزركشي

أك طولو سواء أكاف ُب حضر أك سفر طاعة أك مباح  )ـبوؼ(عن الرفقة أك حدكث مزمن 
ئذ ينبغي ُب /ب[ حينُُْألف تركو ]ؿ/ (ٓ)بنحو ميتو كما أيٌب )ال ُب معصية سد رمق(

 .(ٔ)ژ   چڃ  چ  چژ إتبلؼ ٫بو النفس كقد قاؿ تعاذل: 

؛ ألٌف فيو إيثار ميٍهجىة غّبه على مهجتو ٖببلفو ىنا(ٕ)وإمنا جاز االستسالـ للصائل
(ُ) ،

كاكتفى ابلظن كما ُب اإلكراه عل ا٢بل ذلك فبل يشَبط فيو اليقْب كال اإلشراؼ على ا٤بوت 
 دل ٙبل لو أكل ٫بو ا٤بيتة فإنو غّب مفيد.بل لو انتهى إذل ىذه ا٢بالة 
 . (ِ)كإف اشتٌد جوعو فبل ٯبوز لو ذلك اتفاقنا أما اعبائع غَت اػبائف

ا لرمقنعم فإف دل يبلغ أدًنه ٤با بيناه لو من  (ّ)، إف أجهره حٌب عيل صربه حل لو سدن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 (.  ُِّ/ُٓا٢باكم الكبّب ) (ُ)
 (.ّٕٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ِ)
 (.ِٕ/ُ(، فتح الوىاب )ِٔاألخيار )ص: (، كفاية ِٖٔ/ِانظر: اجملموع ) (ّ)
 (.ِٕٔ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُٗٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )َٕٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ْ)
 (.  ّّٓانظر: )ص:  (ٓ)
 (.ِٗسورة النساء، اآلية ) (ٔ)
كا٤بصػػػاكلة: : القاصػػػد الوثػػػوب عليػػػو. قػػػاؿ ا١بػػػوىرم: يقػػػاؿ: صػػػاؿ عليػػػو. كثػػػب، صػػػوال كصػػػولو، الصػػػائل (ٕ)

 ا٤بواثبة.
(، القػػػػػػػاموس احملػػػػػػػيط )ص: ُُِ(، ا٤بطلػػػػػػػع علػػػػػػػى ألفػػػػػػػاظ ا٤بقنػػػػػػػع )ص: ُْٕٔ/ ٓانظػػػػػػػر: الصػػػػػػػحاح ) 

َُِِ.) 
 (.ُٗٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُٖٕ/ٓ(، الغرر البهية )ْٖٗانظر: كفاية األخيار )ص:  (ُ)
 (.ِٓٓ(، كفاية األخيار )ص: ِْ/ٗ(، اجملموع )ُٖٓ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ٖٔ/ٖ(، التهذيب )ِْ/ٗ(، اجملموع )ِٗٓ/ٖنظر: كفاية النبيو )ا (ّ)
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يتوب ٤با مر ُب  فبل ٰبل لو ذلك حٌب (ُ)ا٤بشقة، كأما العاصي بسفره كاإلحراز عنو من زايدتو
 صبلة ا٤بسافر بتفصيلو. 

العاصي إبقامتو إذا كاف األكل عوًنن لو على اإلقامة  (ِ)وأغبق بو حبث األذرعي
ميرىاؽي الدـ كا٤برتد كا٢بريب حٌب يسلما كاترؾ الصبلة كمن قتل ُب قطع الطريق  (ّ)والبلقيٍت

ا لرمق ال :لتمكنها من إسقاط القتل ابلتوبة، كخرج بقولو زايدة عليو الندفع الضرر بو كقد سدن
 .(ْ)ٯبد بعده ا٢ببلؿ
 .(ٕ)كما قالو صباعة: كالرمق بقية الركح (ٔ)ومن تبعو (ٓ)قاؿ اإلسنوي
 (ِ)ورده األذرعي: إنو القوة، كبذلك ظهر لك أف السٌد ا٤بذكور اب٤بعجمة (ُ)وقاؿ بعضهم

يو صحيح؛ ألف ا٤براد سد ا٣بلل أنو اب٤بهملة كا٤بعُب عل (ّ)كغّبه أبف احملفوظ كالذم ُب الكتب
عجز عنو أبف خشي على  )لقطع مهلكة(كجب عليو  )و(ا٢باصل ُب ذلك بسبب ا١بوع، 

كإف كجد ُب خبلؿ األكل لقمة حبلالن كأكلها لئبل  )شبع(إال ابلشبع  (ْ) نفسو شيئنا ٩با مر

                                                 

 (.ِٕٗانظر: اإلرشاد )ص:  (ُ)
 (.َّٖ/ْ(، التجريد لنفع العبيد )ُٗٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )َٕٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ِ)
 (.ِْٕ/ْالتدريب ) (ّ)
 (.ُٖٕ/ٓية )(، الغرر البهٖٔٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ِّٖ/ّانظر: ركضة الطالبْب ) (ْ)
 (.َٕ/ٗا٤بهمات ) (ٓ)
 (.َُٔ/ٖ(، هناية احملتاج )ُٖٕ/ٓ(، الغرر البهية )ٖٔٓ/ٗانظر: النجم الوىاج ) (ٔ)
(، ا٤بغػػػرب ُب ترتيػػػب ا٤بعػػػرب )ص: ِْٔ/ِ(، النهايػػػة ُب غريػػػب ا٢بػػػديث )ُْْٖ/ْانظػػػر: الصػػػحاح ) (ٕ)

ُٖٗ.) 
 (.ِّٗ/ُا٤بصباح ا٤بنّب )(، ِٕٔ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُٗٔ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ُ)
 (.ِّٔ/ْ(، حاشيتا قليويب كعمّبة )ٖٓٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ُٕٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ِ)
 (.ّّٔ/ ِٓ(، اتج العركس )ِّٗ/ ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ْٓٔانظر: ا٤بطلع على ألفاظ ا٤بقنع )ص:  (ّ)
 (.  ُّٓانظر: )ص:  (ْ)
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ف ال هتلك نفسو أبف أيكل حٌب يكسر صورة ا١بوع ٕبيث ال يطلق عليو اسم جائع ال أب
  .(ِ)فإف ىذا حراـ قطعنا كما صرح بو ٝبع متقدموف (ُ)يبقي للطعاـ مساغ

أكبلن كشرابن كما يفيده عبارتو )حبراـ( وجيب كل من سد الرمق والشبع اؼبذكورين
دكف  (ّ)

فلو كجد عطشاف ٟبرنا كبوالن شرب البوؿ أك بوالن كماء متنجسنا شرب ا٤باء؛  (ْ)عبارة أصلو
 ژۇ  ۆ   ۆ  ۈ ژ كدـ كخنزير كطعاـ الغّب لقولو تعاذل:  تة()كمي، (ٓ)ألنو أخف

 . (ٔ) ژں  ڻ     ڻژ  أم: سد ا١بوعة فلكل، ژۈ  ٴۇ  ژ أم: على مضطر آخر، 
كلو أكلها إف كاف حاضرنا كدل يبدلو إال بعْب  وجيب تقدًن اؼبيتة على طعاـ الغَت الغائب

(٢ببلؿ ُب ا٢بـر أك  ()غبم صيد، ك٫بو (ُ)أك غضب لكن األفضل الشراء ابلعْب أم:  )حملـر
٤بضطر صاده كىو ٧بـر أك ُب ا٢بـر كذٕبو فيتخّب بينو كبْب ا٤بيتة؛ ألف كبل منهما ميتة، كال 

 .(ِ)مرجح
: لو ذٕبو حبلؿ حملـر كجب على احملـر تقدٲبو على ا٤بيتة؛ (ّ)قاؿ الشيخ أبو حامدنعم، 

بلؿ ٖببلؼ ا٤بيتة كميتة ا٤بلكوؿ كغّبه ألف حرمتو أسهل إذ ال ٰبـر إال على احملـر دكف ا٢ب
الطاىر ُب حياتو سواء كيقدماف على ميتة ٪بس العْب ككلب كطعاـ لو أك لغّبه فيو ضرر 

ا حينا  )ٍب(كلو بنحو طوؿ ا٤برض كا٤بعدـك  إف دل ٯبد احملـر ك٫بوه ٢بم صيد كإ٭با كجد صيدن

                                                 

 راب يسوغ سوغا، أم سهل مدخلو ُب ا٢بلق. : ساغ الشمساغ (ُ)
 (.ِٓٗ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ّْٓ/ٖ(، لساف العرب )ُِِّ/ْانظر: الصحاح ) 
 (.َُٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِٕٓ/ٖ(، كفاية النبيو )ِِْ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ِ)
 (.ِٕٗانظر: اإلرشاد )ص:  (ّ)
 (.ّٕٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ْ)
 (.ِٖٕ/ٖ(، كفاية النبيو )ُْٔ/ُِ(، العزيز )ْٔٓ/ُا٤بهذب )انظر:  (ٓ)
 (.ُّٕسورة البقرة، اآلية ) (ٔ)
 (.َْ/ٗ(، اجملموع )ُٔٓ/ْ(، البياف )َّٔ/ّانظر: حلية العلماء ) (ُ)
 (.ُّٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّٕٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب)ِٖٗ/ّانظر: ركضة الطالبْب ) (ِ)
 (.َِٔ/ِ(، اإلسعاد )ُِٕ/ٖالنبيو ) (، كفايةُٕٓ/ْانظر: البياف ) (ّ)
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لتعينو  )قتلو(وطب بوجود كميتة كجب عليو أكل ا٤بيتة فإف دل ٯبد ميتو ككجده كحده خ
طريقنا ُب بقاء ٫بو النفس، كلو كجد طعاـ غّب أك ميتو أك ٢بم صيد كىو ٧بـر ك٢بم آدمي 

 . (ُ)٧بَـب دل أيكل إال الطعاـ أك ا٤بيتة كإف كانت ٢بم خنزير أك الصيد
الذم دل ٯبد غّبه كال شيو ٤با فيو من ىتك حرمتو مع  وال جيوز طبخ اآلدمي احملًـت

، ك٤بسلم فقد كجد ميتة  اندفاع الضرر بدكنو كيتحرر ُب غّبه بْب أكلو نيئنا كمطبوخنا كمشواين
مسلم غّب نيب دكف غّبىا أكلها ٖببلؼ الذمي كٖببلؼ مسلم رأل ميتة نيب لكماؿ حرمتو 

 .(ِ)كمرتبو على غّبه
 أف ا٤بضطر لو كاف نبينا دل أيكل، كقضية العلة خبلفو، كإف كاف األكل وقضية اؼبعلل

كجب على ا٤بضطر حيث دل ٯبد ٫بو ميتة   )و(/أ[ ٧باؿ، ُُٓأفضل كللنظر ُب ذلك ]ؿ/
كيصح جر غصب عطفنا على ميتة كىو أكذل من  ((ّ))غَت مضطرإلنساف  )غصب طعاـ(

حيث ا٤بعُب لظهوره حينئذ ُب إفادة ما قررتو من كجوب تقدد ا٤بيتة على ماؿ الغّب كعلى 
 من جواز ذلك. (ُ)يقتضيو كبلـ أصلو قتل الصيد للمحـر خبلفنا ٤با
ببل ترجيح كجوب تقدد الصيد  (ّ)وأصلها (ِ)الروضةمن أكجو ُب  والذي يظهر ترجيحو
رجح تقدد طعاـ الغّب؛ ألف  (ٓ)والشارحرجحو،  (ْ)بعض اؼبتأخرينعلى ماؿ الغّب ٍب رأيت 

 ميتة كصيد كطعاـ الغّب كلو كجد ،الصيد أمراه أغلظ بضماف ا١بزاء مع القيمة إذا كاف ٩بلوكنا
  

                                                 

 (.ُٕٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ّٓ/ٗ(، اجملموع )ُٔٓ/ْانظر: البياف ) (ُ)
 (.ُِٔ/ٖ(، كفاية النبيو )ِْٖ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُٕٓ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ِ)
 (.ُٖٕ/ٓ(، الغرر البهية )َٕ/ٖ(، التهذيب )ُٓٔ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ّٕٔكم الصغّب )ص: انظر: ا٢با (ُ)
 (.َِٗ/ّركضة الطالبْب ) (ِ)
 (.َُٕ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ُٕٗ/ٓ(، الغرر البهية )ٕٔٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ِْٕ-ِّٕ/ٖانظر: كفاية النبيو ) (ْ)
 /ب(.ُٕٗشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ٓ)
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 . (ُ)قدـ ا٤بيتة كما علم ٩با مر
لو بثمن مثلو كال كىبو أك أقرضو إايه،  )مل يبعو(حيث  وإمنا جيوز غصب طعاـ اؼبضطر

حٌب  (ِ)فإف كىبو أك أقرضو أك ابعو بثمن ا٤بثل ُب زمانو كمكانو كجب عليو القبوؿ كالشراء
ُب الذمة كإف كاف ال ٲبلك شيئنا، كلـز ا٤بالك يساتر عورتو ما دل ٱبش من ٫بو برد كحٌب 

أك ُب الذمة كال يطالبو إال عند قدرتو كال يلزمو بدلو من غّب عوض  (ّ)حينئذ البيع نسيئة
كٰبـر عليو إف استغُب عن طعامو حاالن كإف احتاجو مآال أف ٲبنعو من ا٤بضطر  ،(ْ)أصبلن 

ٯبب عليو ذبح شاتو لكلب غّبه احملَـب كلو ا٤بعصـو كلو كاف ذمينا أك مستلمننا أك هبيمة حٌب 
، ككرل ٫بو الصيب فيما ذكر كا٤بالك كعند البيع بثمن (ُ)األكل منها؛ ألهنا ذٕبت لؤلكل

ٗبثلها كمعو الثمن أك رضي بذمتو ٯبب القبوؿ، كال ٰبل أكل ا٤بيتة  (ِ)ا٤بثل أك بزايدة يتغابن
 )أو شراؤه بغنب وضمن(ا غصبو كال الغصب فإف انتفى ذلك ٚبّب حينئذ فيجب عليو إم

؛ ألنو أتلفو لغرض نفسو  الطعاـ ا٤بغصوب ا٤بلخوذ يغصب ٗبثلو ُب ا٤بثلي كقيمتو ُب ا٤بتقـو
 .(ّ)كابلشراء ابلغنب اب٤بسمى اللتزامو إايه ابلعقد سواء أكاف قادرنا على الغصب أـ ال

                                                 

 (.  ّْٓانظر: )ص:  (ُ)
 (.ٕٓٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ِٖٗ/ّ )(، ركضة الطالبْبُٖٔ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ِ)
 : اسم على فعيل كفعيلو، كىو أتخّب الشيء كدفعو عن كقتو، ككل متلخر فهو نسيء.النسيئة (ّ)
(، الزاىػػػػر ُب غريػػػػب ألفػػػػاظ الشػػػػافعي )ص: َُُٓ/ِ(، ٝبهػػػػرة اللغػػػػة )َّٔ/ٕانظػػػػر: كتػػػػاب العػػػػْب ) 

ُّْ.) 
 (.ُِٔ/ٖ(، هناية احملتاج )ُِٔ/ٔمغِب احملتاج )(، ِٕٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ْ)
 (.ُٕ/ٖ(، التهذيب )ْٖ/ٗ(، اجملموع )ُٕٔ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
: ابلتسكْب ُب البيػع كالغػنبى ابلتحريػك ُب الػرأم، يقػاؿ: غبىنتػو ُب البيػع ابلفػتح أم: خدعتػو، كغػنًب الغنْب  (ِ)

 رأيو ابلكسر: إذا نقصو.
 (.ْٕ(، أنيس الفقهاء )ص: َّٗ/ُّ(، لساف العرب )ُِٖ/ِارؽ األنوار )انظر: مش 
 (.ِٕٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ِْٔ/ِ(، اإلسعاد )ِٗٔ/ٖانظر: كفاية النبيو ) (ّ)
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ليكوف الواجب أف ٰبتاؿ ُب أخذه منو ببيع فاسد  (ُ)أصل الروضةكما ُب   وينبغي لو
القيمة قطعنا، ككالطعاـ فيم ذكر ٜبنو إذا كجده مع غّبه كامتنع من ٫بو إقراضو إايه فلو غصبو 
سواء أكجد بو طعامنا بثمن مثل أك أكثر، ك٤بالك أكجىر طعامو ٤بضطر قهرنا أك كىو مغمى 

 .(ِ)عليو؛ ألنو خلصو من ا٥ببلؾ كما لو عفي عن القصاص
و من غّب ذكر عوض دل يلزمو شيء ٞببلن على ا٤بسا٧بة : لو أطعمواستشكل بقوؽبم

ا٤بعتادة ُب الطعاـ السيما ُب حق ا٤بضطر، فإف اختلفا ُب ذكر العوض صدؽ ا٤بالك 
ما نقلو عن  (ْ)؛ ألنو أعرؼ بكيفيتو بدلو كلقوة ىذا اإلشكاؿ صحح األذرعي(ّ)بيمينو
. (ٓ)ٝبع  من عدـ اللزـك

لتى إال عند امتناع ا٤بضطر من األكل أك عدـ أتىلو أبف اإلٯباب قهرنا ال يت وقد جياب
لطلب األكل كا٤بغمى عليو كحينئذ ففي فعل ا٤بالك من ا٤ببالغة ُب اإلحساف ما أكجب 
مقابلتو أبف ال يضيع عليو مالو ٦باًنن فلكجبنا لو البدؿ لذلك كٞببل لغّبه على ىذه ا٤بكرمة 

ردة فيو اب٤بسا٧بة كىنا دل ترد بذلك كعدلنا إذل العظيمة ٖببلؼ اإلطعاـ اختيارنا فإف العادة مط
 خبلفها ٤با ذكر. 

ىذا ما لو خلص مشرفنا على ا٥ببلؾ ٗباء أك ًنر حيث ال ٯبب لو أجرة ا٤بثل أبنو  وفارؽ
، (ُ)كذا ذكره اعبمهورٯبب عليو التخليص فورنا من غّب أتخّب إذل تقرير أجرة  ٖببلفو ىنا 

 .(ّ)ما ُب اجملموع (ِ)ذرعيكما قالو األكاألكجو بل ألكجو 

                                                 

 (.ُٔٔ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ُّٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِٖٖ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُٕٔ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ِّْ/ْ(، ٙبفة ا٢ببيب )ُّٔ/ٖ(، هناية احملتاج )ِّّْب )ص: انظر: منهاج الطالب (ّ)
 (.ِٖٕ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُّٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّٕٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ْ)
 (.ْٕٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ْٕ/ٗ(، ا٤بهمات )ْٕ/ٗانظر: اجملموع ) (ٓ)
 (.ُّٔ/ٖتاج )(، هناية احملِٖٔ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُٔٔ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ِٖٕ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُّٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّٕٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ِ)
 (.ّٓ/ٗاجملموع ) (ّ)
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 عدـ ا٣ببلؼ فيو.  واقتضى كالمو
من أنو إف احتمل ا٢باؿ ىناؾ موافقتو على أجرة يبد٥با  عن األصحاب (ُ)وُب الشامل

أك يلتزمها دل ٯبب ٚبليصها حٌب يبدؿ أك يلتـز كإف دل ٰبتمل ا٢باؿ التلخّب ىنا فلطعمو فبل 
 عوض فبل فرؽ بينهما. 
: لو أدل التشاغل بتقدير اليمْب أك األجرة إذل ا٥ببلؾ كجب (ِ)فايةومن ٍب قاؿ ُب الك

، ككجوب الغصب الذم مشى عليو ُُٓاإلطعاـ ]ؿ/ /ب[ كالبدؿ كالتخليص ٦باًنن
 . (ٓ)كال ينافيو قوؿ ا٤بصنف كالركضة (ْ)ىو مرجح اجملموع (ّ)ا٤بصنف
لبيع ك٫بوه كال ٯبب أم: صاحب ا٤باؿ ا٤بمتنع ٩با ذكره من ا )قتالو(أم: ا٤بضطر  )ولو(

قتالو كالصائل بل أىكذل؛ كألف عقل ا٤بالك كدينو يبعث أنو على اإلطعاـ كىو كاجب عليو 
 .(ُ)فجاز أف ٯبيٍعىل األمر موكوالن إليو
ٞبل األكؿ على ما إذا أمكنو أخذه من غّب قتاؿ كالثاين  ووجو عدـ اؼبنافاة اؼبذكورة
، كيفهم من ٘بويز الغصب ما صرح بو ُب (ِ)رحفقوؿ الشاعلى ما إذا دل ٲبكنو إال بذلك 

قولو: "كلو قتالو" فيو نظر؛ ألنو دل ٯبوز الغصب بل أكجبو، ك٤با علمت أف بْب إٯبابو ك٘بوز 
 القتاؿ منافينا لو ال ا٢بمل ا٤بذكور. 

، ُب كبلمو بعد ما يشّب إذل ا٢بمل ا٤بذكور، كال ٯبوز أف يقاتلو إال على ما يسد نعم
، كإذا قاتلو أىدر ا٤بالك كضمن ا٤بضطر (ّ)ش ا٥ببلؾ فيقاتلو على ما يشبعوالرمق ما دل ٱب

                                                 

 (.ْْٗالشامل البن الصباغ )ص:  (ُ)
 (.ِٕٔ/ٖكفاية النبيو ) (ِ)
 (.ِٕٗانظر: اإلرشاد )ص:  (ّ)
 (.ْٔ/ٗاجملموع ) (ْ)
 (.ِٖٔ/ّركضة الطالبْب ) (ٓ)
 (.ُٕٗ/ٓ(، الغرر البهية )ُٔٔ/ُِ(، العزيز )ُّٕ/ُٓكم الكبّب )انظر: ا٢با (ُ)
 /ب(.َُٖشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ِ)
 (.ِْٔ/ْ(، حاشيتا قليويب كعمّبة )ُِٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِٕٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ّ)
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ا  فليس ٤بضطر آخر غصب طعامو، كلو كاف أكذل بو كإف كاف لو إيثاره إف كاف آدمينا مسلمن
آدمي  )قتل(للمضطر أيضنا إف كاف معصومنا فيما يظهر  )و(، (ُ)معصومنا، كيلزمو بذلو لنيب

) يب كامل كمرتد كمن لو عليو قصاص كزاف ٧بصن كاترؾ الصبلة ليلكلو كحر  )غَت معصـو
ك٧بارب كذرارم أىل ا٢برب كأرقائهم حيث دل ٯبد غّبىم، كإف دل أيذف فيو اإلماـ؛ ألنو قتلهم 
مستحق كإ٭با يعترب إذنو ُب غّب الضركرة، كامتناع قتل الذرارم ُب غّب حالة الضركرة ٢بق 

وؿ عليهم كإال صاركا أرقاء معصومْب ال ٯبوز قتلهم ٢بق الغا٭بْب ال لعصمتهم ىذا إف دل يست
 .(ِ)الغا٭بْب

لو أيضنا خبلفنا ٤با  )و(، (ّ)كالذمي كا٤بستلمن كعبد نفسو فبل ٯبوز لو قتلو  أما اؼبعصـو
أم: من جسم نفسو ليلكلها  )منو( (ٓ)اب٤بعجمة أم: قطعو )قطع فلذة( (ْ)يوٮبو كبلـ أصلو

لسبلمتو من ترؾ ذلك أبف كاف ا٣بوؼ من الَبؾ  )أرجى(إف كاف كل من قطعها كأكلها 
خبلفنا دل قد يقتضيو كبلـ  (ُ)أكثر كاف ُب قطعها أقل منو ُب تركها أك استواي حـر القطع

عند التساكم؛ ألهنا زائدة على البدف انضم إليها الشْب  (ّ)كإ٭با جاز قطع السلعة (ِ)ا٢باكم

                                                 

 (.َِٕ/ٖ(، كفاية النبيو )ْٓ/ٗ(، اجملموع )ُٓٓ/ْانظر: البياف ) (ُ)
 (.َٕٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ِْٖ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُُٔ/ُِيز )انظر: العز  (ِ)
 (.ٖٔٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ُٕٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ْْ/ٗانظر: اجملموع ) (ّ)
 (.ّٕٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ْ)
 (.ُْٖ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )َِٓ/ّ(، لساف العرب )َْٕ/ّانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث ) (ٓ)
 (.ُٓٔ/ُِ(، العزيز )ِِِ/ٖ(، هناية ا٤بطلب )َُٕ/ٕانظر: الوسيط ) (ُ)
 (.ّٕٔا٢باكم الصغّب )ص:  (ِ)
: ىػػي خػػراج  كهيئػػة الغػػدة كتكػػوف ُب رأس اإلنسػػاف ككجهػػو أك سػػائر جسػػده قػػاؿ ا١بػػوىرم: "قػػد السػػلعة (ّ)

 تكوف كحمصة ككبطيخة".
(، ا٤بطلػع علػى ألفػاظ ا٤بقنػع ِٗٓٙبرير ألفاظ التنبيو )ص: (، ّٖٗ/ِانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث ) 

 (.ّْْ)ص: 
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طعها يدـك إذل آخر العمر كىنا ال دكاـ بل رٗبا زاؿ كألف فائدة ق ،كدكاـ األدل ٖببلؼ ما ىنا
 .(ُ)االضطرار ليبقى أ٤بها زماًنن طويبل

لو كاف بو ٫بو سلعة أك عضو متلكل ٯبوز قطعو كجب عليو  والوجو أف اؼبضطر
الجتماع سببْب أعِب االضطرار ككجود الضرر كإف كاف لبلضطرار كحده ال ٯبوز ذلك إال 

 .(ِ)رإف كاف القطع أرجى كما م
 : "منو" قطعها من جسم غّب ا٤بعصـو كلو مستلمننا فيحـر كقطعها لغّبه. وخرج بقولو

نعم، إف كاف الغّب نبينا كجب
للمضطر إذل التداكم حيث خشي من ٫بوه تركو  )و(، (ّ)

من ٫بو بطؤ برء كشْب فاحش ُب عضو طاىر التداكم بصرؼ النجس حيث دل  (ْ)ما مر
)دواء صرؼ  )شرب(نو طلي البدف بو، كأكل صرؼ ٪بس كٯبد طاىرنا يقـو مقامو، كم

 .(ُ)بشرب أبواؿ اإلبل (ٔ)ألمره ملسو هيلع هللا ىلص العرنيْب ((ٓ)قبس

                                                 

 (.ُّٔ/ٖ(، هناية احملتاج )ُْٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُٕٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ُ)
 ذكره قبل بضعة أسطر. (ِ)
 (.ٖٔٓ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ُٖٕ/ٓ(، الغرر البهية )ْٓ/ٗانظر: اجملموع ) (ّ)
 .  (ُّٓانظر )ص:  (ْ)
 (.ِٖٓ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُْٔ/ُِ(، العزيز )ُٗٔ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ٓ)
مػػن قحطػػاف ُب ٔبيلػػة، قػػاؿ ا٤بسػػعودم: "كالعرينػػوف مػػن كلػػد عرينػػة بػػن نػػذير بػػن قسػػر بػػن  : قبيلػػةفو العرنيػػ (ٔ)

 ن عمرك بن الغوث.عبقر بن ٔبيلة، كٔبيلة امرأة ٠بي كلدىا هبا كىم بنو أ٭بار بن أراش ب
(، سبل ا٥بدل كالرشػاد ُِٖ/ٗ(، األنساب للسمعاين )ُِِانظر: التنبيو كاإلشراؼ للمسعودم )ص:  

(ٔ/ُُٕ  .) 
 َُّ/ِأخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب الزكاة، ابب اسػتعماؿ إبػل الصػدقة كألباهنػا ألبنػاء السػبيل ) (ُ)

بْب كالقصػاص كالػدايت، ابب حكػم احملػاربْب (، كمسػلم ُب صػحيحو، كتػاب القسػامة كاحملػار َُُٓبػرقم 
(  كبلٮبػػػا مػػػن حػػػديث أنػػػس هنع هللا يضر: أف ًنسػػػا مػػػن عرينػػػة اجتػػػوكا ا٤بدينػػػة ُُٕٔبػػػرقم  ُِٔٗ/ّكا٤برتػػػدين )

"فػػرخص ٥بػػم رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف أيتػػوا إبػػل الصػػدقة، فيشػػربوا مػػن ألباهنػػا، كأبوا٥بػػا"، فقتلػػوا الراعػػي، كاسػػتاقوا 
فلرسػػل رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فػػلٌب هبػػم، فقطػػع أيػػديهم كأرجلهػػم، ك٠بػػر أعيػػنهم، كتػػركهم اب٢بػػرة يعضػػوف الػػذكد، 

 ا٢بجارة، كاللفظ للبخارم.
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كغّبىا من ا٤بسكرات  )صرؼ طبر(شرب  )ال(٩با ال يسكر  غَتىا وقيس ابألبواؿ
 وز كإف دل ٯبد غّبىا ٤با مر ُب ابب األشربة. ا٤بائعة فبل ٯب
، إف انتهى األمر بو إذل ا٥ببلؾ تعْب شرهبا كلكل ا٤بيتة للمضطر كخرج بصرؼ ا٣بمر نعم

 .(ُ)أم خالصها ا٤بعجوف هبا كالَبايؽ الستهبلكها فيو
كقضيتو أف عينا مٌب لقيت دل ٰبل ما خلطت بو لعدـ االستهبلؾ كٯبب تقدد شرب ٤باء 

شرب صرؼ النجاسة حٌب  )و(على بوؿ دل ٯبد غّبٮبا؛ ألف األكؿ أخف بطرد ٪باسة ٪بس 
 .(ّ). كىذه من زايدتو(ِ)٢برمة الركح )وجب(للقمة غص هبا كدل ٯبد غّبىا  )إلساغة(ا٣بمر 

 تتًت
/أ[ كدخاف ُُٔعجن ٖبمر كإف قلنا: إف دخاف ا٤بتنجس ]ؿ/ (ْ)ٯبوز التبخر بنىد

تعماؿ الثوب ا٤بتنجس كلو ببل حاجة ٖببلؼ ا١بلد قبل النجس ُب النجاسة ١بواز اس
 ، كالثمار كالزركع ُب التحرد كغّبىا.(ٓ)دبغو

 .(ُ)، إف اعتيد لكل ما تساقط منها جاز ما دل ٙبوط عليها أك ٲبنع ا٤بالك منهانعم
ا ٩با ذكره ابن عبدالسبلـ (ّ): أك يكن لنحو يتيم كأكقاؼ(ِ)قاؿ الزركشي   (ْ)عامة أخذن

                                                 

 (.ُٖٓ/ٓ(، مغِب احملتاج )ُٖٕ/ٓ(، الغرر البهية )ِِٖ/ٗانظر: النجم الوىاج ) (ُ)
 (.ِْٕ/ٖلنبيو )(، كفاية إُٓ/ُ(، الوسيط )َّٔ/ِانظر: هناية ا٤بطلب ) (ِ)
 (.ِٕٗانظر: اإلرشاد )ص:  (ّ)
: بفػػتح النػػوف كىػػو مسػػك كعنػػرب كعػػود ٱبػػتلط بغػػّب دىػػن، كقيػػل: ٨بلػػوط مػػن مسػػك ككػػافور، قػػاؿ النػػد (ْ)

 .ا١بوىرم: "ليس ىو بعريب"
 .(ُِٓ/ٗ، اتج العركس )(ُِْ/ّلساف العرب ) (،ُٖٗانظر: ٙبرير ألفاظ التنبيو )ص:  
 (.ُٗٓ/ٓ(، مغِب احملتاج )ِٕٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ِٖٓ/ّركضة الطالبْب ) انظر: (ٓ)
 (.ٖٕٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ْٓ/ٗ(، اجملموع )ُُٕ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ُ)
 (.ْٕٓ/ُانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ِ)
 : ا٢ببس.الوقف لغة (ّ)
 . وه ا٣بّب أك على قـو معينْب: ىو ا٤باؿ يوقف كٰببس مؤبد الوجو من كجاصطالحا 
 (.َٕ(، أنيس الفقهاء )ص:ِّٓ(، التعريفات للجرحاين )ص: ْٓ/ٔانظر: لساف العرب ) 
 (.ُّّ/ِقواعد األحكاـ ُب مصاحل األًنـ ) (ْ)
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 شرب من ا١بداكؿ كاألهنار ا٤بملوكة كىذا منها. انتهى.ُب ال
 كقد مر ُب الصلح ما لو تعلق هبذا. 

إال إف دعت إليو حاجة كًقرىل الضيف كالتوسعة  ويسن ترؾ التبسط ُب األطعمة اؼبباحة
 (ُ)على العياؿ ُب ٫بو يومي العيد، كيـو عاشوراء بقصد تطييب خاطرىم ال للتفاخر كالتكاثر

 . كهللا أعلم.(ِ)و من األطعمة ٤با مر أنو ملسو هيلع هللا ىلص كاف ٰبب ا٢بلو كالعسلكيسن ا٢بل

                                                 

 (.ُْٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ْٕٓ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ِِٗ/ّانظر: ركضة الطالبْب ) (ُ)
 (.  َِّسبق ٚبرٯبو )ص:  (ِ)
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  بُحى اخليم (ُ)باب يف ادلسابقت
 بُحى انسهاو (ِ)وادلُاضهت

مسابقة تغليبنا بل قضية كبلـ األزىرم (ّ)ك٠باٮبا كلصلو
يقة، ككل منهما أف ذلك حق (ْ)

 . (ٓ)لقصد ا١بهاد سينة للرجل إٝباعنا
 (ٔ)ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ ُب قولو تعاذل:  ك٤با صح من تفسّبه ملسو هيلع هللا ىلص القوة

 . (ٕ)من قوة ابلرمي
 

                                                 

: بسػػكوف البػػاء: مصػػدر سػػبق يسػػبق سػػبقان، كالسػػبق القدمػػة ُب ا١بػػرم كُب كػػل أمػػر يقػػاؿ لػػو فيػػو ؼبسػػابقةا (ُ)
 سبق كسبقة كسابقة: أم سبق الناس إليو.

 (.ُُٓ/َُ(، لساف العرب )ٓٗ/ْ(، ا٤بخصص )ِٗٔانظر: الزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعي )ص:  
 : ىي ا٤براماة، كًنضلتو، أم: راميتو آلخذ نضلو،  كانتضل القـو كتناضلوا، أم رموا للسبق.اؼبناضلة (ِ)
 (.  َٓ/ِ(، النظم ا٤بستعذب )ِٕ/ٓ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث )ُُّٖ/ٓانظر: الصحاح ) 
 (.ّٗٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ّ)
 (.ُّٕ/ٖهتذيب األ٠باء ) (ْ)

ا٥بػػركم، كػػاف فقيهػػا شػػافعي  طلحػػة ابػػن األزىػػر، أبػػو منصػػور األزىػػرم: دمحم بػػن أٞبػػد بػػن واألزىػػري ىػػو
ا٤بذىب غلبت عليو اللغة فاشتهر هبا، ككاف متفقا علػى فضػلو كثقتػو كدرايتػو ككرعػو، ٠بػع ا٢بػديث، كركاه 

 ىػ.َّٕب اللغة، ككتاب التقريب، توُب سنة عن البغوم، كابن أيب داكد: من تصانيفو: هتذي
(، سػػػػػّب أعػػػػػبلـ النػػػػػببلء ّّْ/ْ(، كفيػػػػػات األعيػػػػػاف )ْٖ/ُانظػػػػػر: طبقػػػػػات الشػػػػػافعية البػػػػػن الصػػػػػبلح )

(ُِ/ِّٖ.) 
 (.ُْٖ/ٕ(، البياف )ْٔٔ/ٗ(، ا٤بغِب البن قدامة )ُّٔ/ُانظر: اإلقناع ُب مسائل اإلٝباع ) (ٓ)
 (.َٔسورة األنفاؿ، اآلية ) (ٔ)
جػػػو مسػػػػلم ُب صػػػػحيحو، كتػػػػاب اإلمػػػػارة، ابب فضػػػػل الرمػػػي كا٢بػػػػث عليػػػػو، كذـ مػػػػن علمػػػػو ٍب نسػػػػيو أخر  (ٕ)

( مػػػن حػػػديث عقبػػػة بػػػن عػػػامر هنع هللا يضر، يقػػػوؿ: ٠بعػػػت رسػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كىػػػو علػػػى ُُٕٗبػػػرقم  ُِِٓ/ّ)
، أال إف ، أال إف القػػػػوة الرمػػػػي، أال إف القػػػػوة الرمػػػػيژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ   ا٤بنػػػػرب، يقػػػػوؿ:
 ".القوة الرمي



 

 

 
 

252 

 اإليداد شزح اإلرشاد البٍ حجز اذليتًي

"من ا٣بيل ٟبسة أمياؿ أك ستة كما دل ي (ُ)كمن كونو "أجرل ما ضمر  . (ِ)ضمر ميبلن
لو فسبقها فقاؿ  (ْ)ًنقتو ملسو هيلع هللا ىلص كانت ال تسبق فجاء أعرايب على قعود (ّ)كمن أف العضباء

 . (ٓ)"إف حًقا على هللا أف ال يرفع شيًئا من ىذه الدنيا إال وضعوملسو هيلع هللا ىلص: "
ارموا بٍت إظباعيل فإف أابكم : "يػىتػىنىاضىليوفى  (ٔ)أىٍسلىمكمن قولو ملسو هيلع هللا ىلص ٤با خرج على قومو من 

 .(ٕ)"كاف رامًيا

                                                 

: ىػػو أف يظػػاىر عليهػػا ابلعلػػف حػػٌب تسػػمن، ٍب ال تعلػػف إال قػػوات لتخػػف. كقيػػل : تضػػمّب ا٣بيػػلضػػمر (ُ)
 تشد عليها سركجها ك٘بلل ابألجلة حٌب تعرؽ ٙبتها فيذىب رىلها كيشتد ٢بمها.

 (.ّْٔ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُْٗ/ْ(، لساف العرب )ٗٗ/ّانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث ) 
( مػػن ِٖٖٔبػػرقم  ُّ/ْأخرجػػو البخػػارم ُب صػػحيحو، كتػػاب ا١بهػػاد كالسػػّب، ابب السػػبق بػػْب ا٣بيػػل ) (ِ)

حػػػديث ابػػػن عمػػػر رضػػػي هللا عنهمػػػا، قػػػاؿ: "أجػػػرل النػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص مػػػا ضػػػمر مػػػن ا٣بيػػػل مػػػن ا٢بفيػػػاء إذل ثنيػػػة 
  مسجد بِب زريق".الوداع، كأجرل ما دل يضمر من الثنية إذل

: الناقػػة ا٤بشػػقوقة األذف ككػػذلك الشػػاة، كٝبػػل أعضػػب كػػذلك، كالعضػػباء لقػػب ًنقػػة النػػيب صػػلى العضػػباء (ّ)
 هللا عليو كسلم، اسم ٥با كدل تكن عضباء أم: من العضب الذم ىو الشق ُب األذف.

 (.ُّٗ/ّركس )(، اتج العُْْ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُْٖ/ُانظر: الصحاح ) 
: مػا أمكػن أف يركػب، كأدًنه أف يكػػوف لػو سػنتاف، ٍب ىػو قعػود إذل أف يثػِب فيػػدخل ُب مػن اإلبػل قعػودال (ْ)

 السنة السادسة، ٍب ىو ٝبل.
 (.ِٗٓ/ّ(، لساف العرب )ٕٖ/ْ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث )َُٗ/ِانظر: مشارؽ األنوار ) 
( مػػن حػػديث أنػػس َُٓٔبػػرقم  َُٓ/ٖ، كتػػاب الرقػػاؽ، ابب التواضػػع )أخرجػػو البخػػارم ُب صػػحيحو (ٓ)

 بن مالك هنع هللا يضر.
: بفػتح األلػف كسػكوف السػْب ا٤بهملػة كفػتح الػبلـ، نسػبة إذل أسػلم بػن أقصػى بػن حارثػة بػن عمػرك أسلم (ٔ)

 .بن عامر بن حارثة منهم أبو فراس ربيعة بن كعب األسلمي لو صحبة كأبو برزة األسلمي كغّبٮبا
 (.ِٓ/ِ(، اتريخ ابن خلدكف )ََّ(، هناية األرب )ص: ٖٓ/ُانظر: اللباب ُب هتذيب األنساب ) 
( مػػن حػػديث سػػلمة رضػػي َّٕٓبػػرقم  َُٖ/ْأخرجػػو البخػػارم ُب صػػحيحو، كتػػاب ا٤بناقػػب، ابب ) (ٕ)

 هللا عنو.
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، يركل بسكوف ا٤بوحودة مصدرنا (ُ)"ال أسبق إال ُب خًفا و حافر أو نصلكمن قولو: " 
 . (ِ)كبفتحها ا٤باؿ الذم يدفع للسابق

 . (ّ)"كمن قولو: "من علم الرمي ٍب تركو فليس منا، أك فقد عصا
 : "يكره ٤بن علم الرمي تركو كراىة شديدة". (ْ)ومن ٍب قاؿ ُب الروضة

، قاؿ اثٍػنػىٍْبً : كال ٯبوز ا٤بسابقة بْب رجل كامرأة كما ال ٯبوز بْب (ٓ)الصيمري قاؿ
فالذم يتجو  ُب مسابقة عائشة للنيب ملسو هيلع هللا ىلص (ٕ): كلو ببل عوض، كما ينازع فيو ما أيٌب(ٔ)غّبه

 و ابلرجاؿ.ا١بواز ببل عوض حيث دل يقصد التشب
لنا االستعانة هبم ُب ا٢برب  (ٖ)[ٯبوز]بيع السبلح ٥بم؛ ألنو جوازىا للذميْب ك واألوجو

 .(ٗ)ابلشرط السابق

                                                 

اجػو ُب سػننو، كتػاب (، كابػن مِْٕٓبػرقم  ِٗ/ّأخرجو أبو داكد ُب سننو، كتاب ا١بهػاد، ابب ُب السػبق ) (ُ)
(، كالَبمػػذم ُب سػػننو، أبػػواب ا١بهػػاد، ابب مػػا جػػاء ُب ِٖٕٖبػػرقم  َٔٗ/ِا١بهػػاد، ابب السػػبق، كالرىػػاف )

بػػػػػرقم  ِِٕ/ٔ(، كالنسػػػػػائي ُب سػػػػننو، كتػػػػػاب ا٣بيػػػػل، ابب السػػػػػبق )ََُٕبػػػػرقم  ِٕٓ/ّالرىػػػػاف كالسػػػػػبق )
 ىريرة هنع هللا يضر.( ٝبيعهم من حديث أبو َُُّٖبرقم  ُِٗ/ُٔ(، كأٞبد ُب مسنده )ّٖٗٓ

 (.ّّّ/ٓكا٢بديث صححو األلباين ُب إركاء الغليل ) 
(، لسػػػػػػػاف العػػػػػػػرب ِِٔ(، ٙبريػػػػػػػر ألفػػػػػػػاظ التنبيػػػػػػػو )ص: ّّٖ/ِانظػػػػػػػر: النهايػػػػػػػة ُب غريػػػػػػػب ا٢بػػػػػػػديث ) (ِ)

(َُ/ُُٓ.) 
أخرجػػػو مسػػػػلم ُب صػػػػحيحو، كتػػػػاب اإلمػػػػارة، ابب فضػػػػل الرمػػػي كا٢بػػػػث عليػػػػو، كذـ مػػػػن علمػػػػو ٍب نسػػػػيو  (ّ)

 (.ُُٗٗقم بر  ُِِٓ/ّ)
 (.َّٓ/َُركضة الطالبْب ) (ْ)
 (.َِٖ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُٕٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِِٗ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٓ)
 (.ِّٗ/ِ(، الغرر البهية )ْٖٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ُُّ/ُٓانظر: اجملموع ) (ٔ)
 (.  ّٗٔانظر: )ص:  (ٕ)
ُب كتػػػػػب الشػػػػػافعية. انظػػػػػر: ٙبفػػػػػة احملتػػػػػاج ُب األصػػػػػل "ال ٯبػػػػػوز"، كالصػػػػػواب مػػػػػا أثبػػػػػت، كىػػػػػو كػػػػػذلك  (ٖ)

 (، كىو مقتضى السياؽ.ّٕٗ/ٗ)
 (.  ُْٕانظر: )ص:  (ٗ)
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ألف الغالب عدـ التكافئ عند  )ُب جنس(بنوعها ال يصح عقدىا إال  )اؼبسابقة(ٍب 
ك أحدٮبا أ (ُ)اختبلفو فبل ٯبوز ُب جنسْب كفرس كبعّب أك فرس كٞبار أك سهم أك ًمزراؽ

كلقوس  (ّ)كٖبٍب من اإلبل (ِ)كحجر كال يضر اختبلؼ النوع كعتيق كىجْب من ا٣بيل ك٪بيب
كىو كما يرمى بو عن القوس العربية مع نشاب كىو ما يرمى بو عن  (ْ)عريب مع فارسي كنبل

 (ٖ)اويخالفًا ؼبا يومهو كالـ اغب ،(ٕ)ألهنا نوع من ا٢براب (ٔ)، ككا٤بزاريق ك]الزاًنت[(ٓ)الفارسية
أفراده أبف ٲبكن  )متكافئ(من أهنا جنساف، كإ٭با يصح ا٤بسابقة كا٤بناضلة ُب جنس أك نوع 

سبق كل من ا٤بتسابقْب فلو ندر اإلمكاف دل ٯبز ألف قضية السباؽ توقع سبق كل ليسعى 
 .(ٗ)فيتعلم أك يتعلم منو فبل يكفي االحتماؿ النادر كذا أطلقوه

                                                 

 : رمح قصّب كىو أخف من العنزة، كا١بمع مزاريق.زراؽاؼب (ُ)
 .(ّٕٗ/ِٓ، اتج العركس )(ُّٗ/َُ(، لساف العرب )َُْٗ/ْانظر: الصحاح ) 
 ا، ا٣بفيف السريع، كا١بمع النجب كالنجائب.: القوم منهقبيب (ِ)
 (.ِّٕ/ْ(، اتج العركس )ْٖٕ/ُ(، لساف العرب )ُٕ/ٓانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث ) 
 (.ُِْ/ُٓ(، اجملموع )ِٕٕ/ِ(، ا٤بهذب )ُٕٖ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ّ)
و، فػبل يقػاؿ نبلػة كإ٭بػا ىػي السػهاـ، كقيػل: السػهاـ العربيػة، كىػي مؤنثػة ال كاحػد لػو مػن لفظػ: نبل (ْ)

 يقاؿ سهم.
 (.ُٗٓ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِْٔ/ُُ(، لساف العرب )َُ/ٓانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث ) 
ا٤بصػػباح ا٤بنػػػّب (، ِِٓ(،ٙبريػػر ألفػػاظ التنبيػػو )ص: ِِٕانظػػر: الزاىػػر ُب غريػػب ألفػػاظ الشػػافعي )ص:  (ٓ)

(ِ/ُٓٗ). 
لصػػواب مػػا أثبػػت مػػن كتػػب الشػػافعية، ككػػذا ىػػو ُب ا٢بػػاكم ُب األصػػل "الزاكمػػات"، كىػػو تصػػحيف، كا (ٔ)

 (.ِِٗ/ْ(، كأسُب ا٤بطالب )ّٗٔالصغّب ا٤بشار إليو ُب ا٤بسللة. انظر: ا٢باكم الصغّب )ص: 
 : ٝبع زانة، شبو مزراؽ ٥با رأس دقيق، كحديدهتا عريضة، يرمى هبا الديلم. والزاانت 
 (.َِٓ/ْ(، شرح مشكل الوسيط )َِٔ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِِٓ)ص:  انظر: ٙبرير ألفاظ التنبيو 
 (.ِّّ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ُْٔ/ُٓ(، اجملموع )ِِٖ/ِانظر: ا٤بهذب) (ٕ)
 (.ّٗٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٖ)
 (.ُِٖ/ٓ(، الغرر البهية )ّٕٓ/َُ(، ركضة الطالبْب )ُٖٔ/ُِانظر: العزيز ) (ٗ)
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ماـ من ييقطع بتخلفو أك سبقو جاز؛ ألنو يصّب كمن بذؿ : إف أخرج اإل(ُ)وقاؿ اإلماـ
 جعبلن لغّبه على أف يرمي كذا فإف أصاب منو كذا فلو ىذا ا٤باؿ. 

كأبف يتقارب ا٤بتناضبلف ُب ا٢بذؼ ٕبيث ٰبتمل أف يكوف كل  (ِ)واستحسنو الشيخاف
خر ٨بطئنا ُب منهما ًنضبلن أك منضوالن فإف تفاكات فكاف أحدٮبا مصيبنا ُب أكثر رميو كاآل

الناضل معلـو ببل نضاؿ، فلخذه  (ْ)؛ ألف حذؽ(ّ)أكثره دل ٯبز كما ٲبيل إليو كبلـ الرافعي
/ب[ أيضنا من إمكاف اإلصابة كا٣بطل فإف امتنعت ُُٔا٤باؿ كلخذه ببل نضاؿ، كالبد ]ؿ/

كإصابة  نىدىرىتٍ أك بعد ا٤بسافة أك كثرهتا كإصابة عشرة متوالية أك  (ٓ)عادة لنحو صغر الغرض
؛ (ٔ)تسعة من عشرة أك تيقنت كإصابة حاذؽ كاحد من مائة دل ٯبز كما رجحو ٝبع متلخركف

، كإ٭با يصح ا٤بسابقة (ٖ)الرامي ُب اإلصابة (ٕ)ألف ىذا العقد ينبغي أف يكوف فيو خطر ليتلنق
مركوبة كٮبا األصل ُب السبق لصبلحيتهما  )إبل(من  )من خيل و(ُب جنس مكافئ 

                                                 

 (.ِّْ/ُٖهناية ا٤بطلب ) (ُ)
 (.ّٔٓ/َُ(، ركضة الطالبْب )ُٖٔ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ُٖٗ/ُِالعزيز ) (ّ)
 : ا٤بهارة ُب كل عمل، كمعرفة غوامضها كدقائقها.واغبذاقة اغبذؽ (ْ)
 (.ُِٔ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )َْ/َُ(، لساف العرب )ِْ/ّانظر: كتاب العْب ) 
 فع كثِب من األرض للنضاؿ، كيسمى القرطاس ىدفا أك غرضا على االستعارة.: ما ر الغرض (ٓ)
(، ا٤بطلػػػػع علػػػػى ألفػػػػاظ ا٤بقنػػػػع )ص: ِِٖ(، ٙبريػػػػر ألفػػػػاظ التنبيػػػػو )ص: َُِ/ٔانظػػػػر: هتػػػػذيب اللغػػػػة ) 

ِّٓ.) 
 (.ُّٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِّّ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ّٓٔ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ٔ)
ذا شيء أنيق كآنق كمونق. كرأيت لو حسنان كأنقان، كهباءن كركنقان. كقػد آنقػِب ٕبسػنو. كقػد ى :: يقاؿتأنقال (ٕ)

 أنقت بو أم: أعجبت.
 (.ِٔ/ِٓ(، اتج العركس )ٖٗ(، التوقيف على مهمات التعاريف )ص: ّٕ/ُانظر: أساس الببلغة ) 
 (.ُْٖ/ٓ(، الغرر البهية )ّٓٔ/َُ(، ركضة الطالبْب )ُٖٗ/ُِانظر: العزيز ) (ٖ)
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بصفة الكماؿ، كإ٭با دل يسهم  لئلبل ُب ا١بهاد؛ ألف ا٤بنفعة ُب ا٣بيل من  (ِ)كاٍلفىرًٌ  (ُ)لًٍلكىرًٌ 
 .(ّ)حيث االنعطاؼ كااللتواء كسرعة اإلقداـ أكثر

من  )فيل و(من  )و(غّبىا ابلصغّب فبل يصح ا٤بسابقة عليو،  وخرج ابؼبركوبة فيهما
 . (ْ)ر؛ ألف ُب كل منها صبلحية الكر كالف)ضبار(من  )بغل و(
فل٢بقا ابختبلؼ النوع  (ٓ)أم: البغل كا٢بمار لتقارهبما )بُت ذين(ٯبوز ا٤بسابقة  )و(

)من إ٭با ٘بز ا٤بناضلة ُب جنس متكافئ  )و( (ٕ)كىذا من زايدتو (ٔ)كىو ال يضر كما مر
كىو الرمح  القصّب كمثلو الزاًنت ابلزام كالنوف كىي الٍب ٥با رأس دقيق كحديدهتا  مزراؽ(
 (َُ)٤با مر (ٗ)انزع فيو البلقيٍتكاإلبر كإف  (ٖ)أبنواعو حٌب ا٤بسبلت )سهم(من  )و(عريضة 

؛ (ُ)كمنجنيق (ُُ)كمقبلع )حجر(من  )و(من خرب: "ال سبق إال خف أك حافر أك نصل"، 

                                                 

 .: مصدر كر عليو يكر كرا ككركرا كتكرارا: عطف. ككر عنو: رجع، ككر على العدك يكر: أعاده مرة بعد أخرلالكر (ُ)
 (.َّٓ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُّٓ/ٓ، لساف العرب )(َْٖ/ِالصحاح )انظر:  
كفػر كصػف اب٤بصػدر  : الركغاف كا٥برب، يقاؿ: فر يفر فرارا ىػرب كرجػل فػركر كفػركرة كفػرار غػّب كػرارالفر (ِ)

 فالواحد كا١بمع فيو سواء.
 (.ْٓٓ(، القاموس احمليط )ص: َٓ/ٓ(، لساف العرب )َِّ/َُانظر: احملكم كاحمليط األعظم ) 
 (.َّٓ/َُ(، ركضة الطالبْب )ُْٕ/ُِ(، العزيز )َِّ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ّ)
 (.َّْ/ُُلنبيو )(، كفاية إٔ/ٖ(، التهذيب )َّٓ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ْ)
 (.ُِّ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ُٗٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ُِْ/ُٓانظر: اجملموع ) (ٓ)
 (.  ّٓٔانظر: )ص:  (ٔ)
 (.َِٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ٕ)
 : بكسر ا٤بيم، كاحدة ا٤بساؿ، كىي: اإلبر الكبار.اؼبسالت (ٖ)
 (.ْْٓ/ُ(، ا٤بعجم الوسيط )ّّْفاظ ا٤بقنع )ص: (، ا٤بطلع على ألُِٓانظر: ٨بتار الصحاح )ص:  
 (.ِٖٕ/ْالتدريب ) (ٗ)
 (.  ّْٔسبق ٚبرٯبو )ص:  (َُ)

 (.ِْٗ/ٖ(، لساف العرب )ُُِٕ/ّ(، الصحاح )َْٗ/ِانظر: ٝبهرة اللغة ): الذم يرمى بو ا٢بجر.اؼبقالع (ُُ)
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ابليد ٖببلؼ ا٤براماة  )رميا( :ألنو ينفع ُب ا٢برب، كإ٭با ٯبوز اب٤بزارؽ كما بعد بقيد زاده بقولو
ا٢بجر ابليد، كٲبسى  (ّ)كٖببلؼ إشالة ،(ِ)ل كاحد السهم أك ا٢بجر إذل األخرأبف يومي ك

أك رمح أم: إدارتو كالَبدد  )إجالة سيف(من  )و( ،ألهنما ال ينفعاف ُب ا٢برب (ْ)العبلج
 . (ٔ)، كألنو ينفع ُب ا٢برب فيحاج إذل معرفة كحذؽ(ٓ)بو للخرب السابق

معْب ا١بنس كالنوع كالقدر   )دباؿ(أم: كانت فيما ذكر  وأما تنحصر اؼبسابقة بنوعيها
يتفقاف عليها كإف تعددت   )غاية(صاحبو إذل  )لسابق(كما علم من نظائره بشرط 

كا٤بسابقة على األقداـ كالصراع كالسباحة ُب ا٤باء كالزكارؽ كالبقر كالكبلب كالطيور ك٫بوىا 
اًب ككرة كصو١باف كىو كخ (ٕ)كا٤بشابكة ابليد ككل ما ال ينفع ُب ا٢برب كلعب بشطرنج

     (ٗ)انزع فيو البلقيٍتكرمي بندؽ كإف  ،(ٖ)العصي ا٤بعوجة الرأس يضرب هبا الكرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

رة، كذلػك أبف تشػد سػوار مرتفعػة جػدا مػن ا٣بشػب، يوضػع عليهػا مػا يػراد : آلة ترمػى هبػا ا٢بجػانجنيقاؼب (ُ)
 رميو، ٍب يضرب بسارية توصلو ٤بكاف بعيد جدا، كىي آلة قدٲبة قبل كضع النصارل الباركد كا٤بدافع.

 (.  ُِّ/ِٓ(، اتج العركس )ّّٖ/َُ(، لساف العرب )ُْٓٓ/ْانظر: الصحاح ) 

 (.ّّٓ/ُْ(، لساف العرب )ِٗٔ/ِاية ُب غريب ا٢بديث )(، النهَُِ/ُٓانظر: هتذيب اللغة ) (ِ)
 : أم: الرفع، يقاؿ: أشاؿ ا٢بجر كشاؿ بو كشاكلو رفعو، ليعرؼ بو شدة الرجل.إشالة (ّ)

 (.ّّٖ/ّٕ(، اتج العركس )َِٓ/ْلساف العرب ) (،ُِْٕ/ٓالصحاح )انظر: 
 (.ُِٖ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُٓٔ/ٖ(، هناية احملتاج )ِّٗ/ِانظر: فتح الوىاب ) (ْ)
 (.  ّْٔسبق ٚبرٯبو )ص:  (ٓ)
 (.ُٓٔ/ٖ(، هناية احملتاج )َُٖ/ٓ(، الغرر البهية )ُّٓ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ٔ)
: نػػػػوع مػػػػن أنػػػػواع اللعػػػػب، قػػػػاؿ ا١بػػػػواليقي: "فارسػػػػي معػػػػرب كىػػػػو ابلشػػػػْب ا٤بعجمػػػػة مفتوحػػػػة الشػػػػطرنج (ٕ)

 لشطرنج: الرخ.كمكسورة" كمن أدكات ا
 (.َّٖ/ِ(، لساف العرب )ِّْٙبرير ألفاظ التنبيو )ص:  (،ُِٗ/ُالصحاح )انظر:  
 (.َُّ/ِ(، لساف العرب )ِٖٗ/َُ(، هتذيب اللغة )ُِِْ/ّانظر: ٝبهرة اللغة ) (ٖ)
 (.ِٖٕ/ْالتدريب ) (ٗ)
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 (ِ)، ككقوؼ على رجل، كمعرفة ما ُب يد من شفع ككتر ال ٯبوز ]بعوض[(ُ)واألذرعي
 .(ْ)القتل كألف الزكارؽ سبقها اب٤ببلح ال ٗبن يقاتل فيها (ّ)ألهنا ليست من ]آالت[

، كقيس بو البقية، كخرب (ٓ)٤با صح أنو ملسو هيلع هللا ىلص تسابق ىو كعائشة على األقداـ بدونو وجيوز
 .(ٕ)دل يصح أنو ملسو هيلع هللا ىلص صارعو على شياه (ٔ)ركانة

                                                 

 (.َّٓ/ْ(، ٙبفة ا٢ببيب )ٕٗٓ/ّانظر: اإلقناع للشربيِب ) (ُ)
 (.ِِٗ/ْض"، كىو تصحيف،  كا٤بثبت من كتب الشافعية مثل: أسُب ا٤بطالب )ُب األصل "تعر  (ِ)
 (.ُُٖ-َُٖ/ُٓب األصل "األب"، كىو تصحيف،  كا٤بثبت من كتب الشافعية مثل: الغرر البهية ) (ّ)
 (.ُّٓ/َُ(، ركضة الطالبْب )ُٕٔ/ُِ(، العزيز )ِٕٕ/ِانظر: ا٤بهذب ) (ْ)
(، كابػن ماجػو ِٖٕٓبػرقم  ِٗ/١ّبهاد، ابب ُب السبق على الرجل )أخرجو أبو داكد ُب سننو، كتاب ا (ٓ)

(، كالنسػػػػػائي ُب سػػػػػننو ُٕٗٗبػػػػػرقم  ّٔٔ/ُُب سػػػػػننو، كتػػػػػاب النكػػػػػاح، ابب حسػػػػػن معاشػػػػػرة النسػػػػػاء )
( ٝبػػػيعهم مػػػن حػػػديث ُُِْٖبػػػرقم  ُْْ/َْ(، كأٞبػػػد ُب مسػػػنده )ْٖٖٗبػػػرقم  ُٖٕ/ٖالكػػػربل )

 ُب سػفر قالػػت: فسػابقتو فسػبقتو علػى رجلػػي، فلمػا ٞبلػت اللحػػم عائشػة، يب، أهنػا كانػت مػػع النػيب ملسو هيلع هللا ىلص
 سابقتو فسبقِب فقاؿ: "ىذه بتلك السبقة". 

 (: "إسناد صحيح على شرط الشيخْب".ِّٕ/ٓقاؿ األلباين ُب إركاء الغليل )
، كػػاف مػػن مسػػلمة ركانػػة بػػن يزيػػد بػػن ىاشػػم بػػن ا٤بطلػػب بػػن عبػػد منػػاؼ بػػن قصػػي القرشػػي ا٤بطلػػيب :ىػػو (ٔ)

ىػػ، ُب ِْىػػ، كقيػل: سػنة ُْالفتح، كقيل: إنو أسلم عقب مصػارعتو، ككػاف مػن أشػد النػاس، تػوُب سػنة 
 خبلفة معاكية هنع هللا يضر.

 (.ُّْ/ُِب ٛبييز الصحابة ) (، اإلصابةِّٗ/ِ(، أسد الغابة )َٕٓ/ِانظر: االستيعاب ) 
بػػػػػػرقم  ُّ/َُ(، كالبيهقػػػػػي ُب سػػػػػننو الكػػػػػربل )َّٖبػػػػػػرقم  ِّٓأخرجػػػػػو أبػػػػػو داكد ُب ا٤براسػػػػػيل )ص:  (ٕ)

( من حديث سعيد بن جبّب هنع هللا يضر " أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كػاف ابلبطحػاء فػلتى عليػو يزيػد بػن ركانػة َُٕٔٗ
، فقػػاؿ لػػو: اي دمحم ىػػل لػػك أف تصػػارعِب؟ فقػػاؿ: "مػػا تسػػبقِب"، قػػاؿ: ، أك ركانػػة بػػن يزيػػد كمعػػو أعنػػز لػػو

شاة من غنمي، فصارعو، فصرعو، فلخذ شاة، قاؿ ركانػة: ىػل لػك ُب العػود؟ قػاؿ: "مػا تسػبقِب"؟ قػاؿ: 
أخػرل ، ذكػر ذلػك مػرارا، فقػاؿ: اي دمحم كهللا مػا كضػػع أحػد جنػيب إذل األرض، كمػا أنػت الػذم تصػػرعِب، 

 عليو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص غنمو". يعِب: فلسلم ، كرد
كا٢بػػديث ضػػعفو ا٤بؤلػػف، ألف إسػػناده مرسػػل، فػػإف سػػعيد بػػن جبػػّب اتبعػػي، كا٤برسػػل مػػن أنػػواع الضػػعيف،  

   ( ٗبجموع طرقو.ِّٗ/ٓكلكن أصل ا٢بديث حسنو األلباين ُب إركاء الغليل )



 

 

 
 

271 

 اإليداد شزح اإلرشاد البٍ حجز اذليتًي

الديكة ال ٯبوز مطلقنا؛ ألنو سفو  (ُ)، ا٤بساٮبة على ٫بو مناطحة الكباش كمهارشةنعم
 .(ّ)ُب ا٤باء إال إف اعتيد الستعانة بو ُب ا٢برب فكالسباحة (ِ)ككذا على ]الغطس[
: كالَباىن على ٫بو ٞبل صخرة ككل شيء معْب كظفره من جانب هنر (ْ)قاؿ اغبليمي

: ا١بعل للساعي الذم (ٓ)اؿ ابلباطل، كمنو كما قاؿ األذرعيإذل جانبو حراـ، من أكل ا٤ب
 يقطع سّبه أايـ ُب يـو عدك أك أشباه ذلك ٩با شغب بو الغوغاء.

: لسابق غاية عن سبق ال إذل غاية كوسط ا٤بيداف فإنو ال يستحق بذلك واحتزر بقولو
 شرطا االعتداد ة استحق السبق دكنو كلوشيئنا، بل إف أدركو ا٤بسبوؽ ٍب سبقو إذل الغاي

كٯبوز تعددىا كما  ،من اشَباط علم ا٤ببدأ كالغاية (ٔ)ابلسبق أثناء ا٤بيداف بطل العقد كما أيٌب
أبف يعينا غاية، يقوال: إف اتفق السبق عندىا كإال عدًن إذل غاية أخرل يتفقاف عليها،  (ٕ)مر

كىو يفتح أشهر  ()بكتد بعَت/أ[ كا٤بعترب ُب سبق اإلبل آخر ا٤بيداف ُُٕ، ]ؿ/(ٖ)كىكذا
كليس ىو الكتف لكن  (ٗ)من كسرىا ٦بمع الكتفْب من أصل العنق كالظهر كيسمى الكاىل

، كالفرؽ أف ا٣بيل ٛبد )عنق فرس(ُب ا٣بيل سبق  )و( ،(َُ)بقربو فمن ٍب أطلقو بعضهم عليو
ؼ أعناقها ُب العدك أم: غالبنا فبل عربة ابلنادر فيها كىو الذم رفع رأسو عند العدك ٖببل

                                                 

 .ا٥براش ا٤بهارشة ابلكبلب، كىو ٙبريش بعضها على بعض": تقاتل الكبلب، قاؿ ا١بوىرم: "مهارشة (ُ)
 (.ّّٔ/ٔ(، لساف العرب )ْٔ/ٔ(، مقاييس اللغة )َُِٕ/ّانظر: الصحاح ) 
 (.  ِِٗ/ُْب األصل "العطش"، كىو تصحيف، كا٤بثبت من كتب الشافعية مثل: أسُب ا٤بطالب ) (ِ)
 (.ُّْ/ُُة النبيو )(، كفايّٖٓ(، كفاية األخيار )ص: ُٕٔ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ْٖ/ّا٤بنهاج ُب شعب اإلٲباف ) (ْ)
 (.ٖٔٔ/ِانظر: اإلسعاد ) (ٓ)
 (.  ّٕٔانظر: )ص:  (ٔ)
 (.  ّٖٔانظر: )ص:  (ٕ)
 (.ِّٓ/َُ(، ركضة الطالبْب )ُٖٕ/ُِ(، العزيز )ِْٖ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ٖ)
 (.ُْٗ/ْة ُب غريب ا٢بديث )(، النهائُٓ/ٓ(، مقاييس اللغة )ُّٗ/ُانظر: ٝبهرة اللغة ) (ٗ)
 (.َّٕ/ْ(، ٦بمع ٕبار األنوار )ّٕٕ/ّ(، لساف العرب )َْٖ/ْانظر: ا٤بخصص ) (َُ)
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اإلبل فإهنا ترفعها فيو فبل ٲبكن اعتبارىا فا٤بتقدـ بعض الكتد أك العنق سابق ككاإلبل 
 .(ُ)الفيلة

أبهنا ال أعناؽ ٥با ترفعها عند السّب فليعترب فيها الكاىل كاألقداـ، ككا٣بيل  واعًتض
البغاؿ كا٢بمّب كلو طاؿ عنق السابق من الفرسْب اعترب ُب السبق زايدة منو على قدر 

، كالعربة ُب التساكم أكؿ ا٤بيداف عند ابتداء اإلعداء ابألقداـ؛ ألنو يسهل االطبلع (ِ)خراآل
 .(ّ)عليها ٣ببلفها ُب اآلخر

كأف يشَبؾ معو غّبه ففي األكذل بفورية كلو كىو  وجيوز شرط اؼباؿ كلو للسابق فقط
)ينقص نسبة فحينئذ ُب الثانية يشَبط أف ٰبيل ا٤باؿ كلو أك أكثره للسابق كلو ابل )و(ظاىر 
، كإف شرط تساكم ما (ْ)عما قبلو كىو بكسر الفاء كالكاؼ كضمهما آخر ا٣بيل ِفسِكل(

قبلو ٖببلؼ ما لو جعل لو مثل ما قبلو أك أكثر فإنو ال ٯبوز كإال دل ٯبتهد أحد ُب السبق 
للثاين فبل ٯبوز نقصو عن غّبه فلو تسابق اثناف مثبلن كجعل  )ال سابق(، (ٓ)فيفوت ا٤بقصود

أك ثبلثة ، (ٔ)األقل جاز؛ ألنو ٯبتهد ُب السبق ليفوز ابألكثر أك مثلو أك أكثر فبل ٤با مر
كشرطا ألكؿ فقط جاز؛ ألف كبل منهم ٯبتهد أف يكوف أكالن أك اثنينا أك الثالث أكثر من 

جاز  الثاين أك مثلو دل ٯبز أك دكنو جاز أك لؤلكؿ كالثالث، كنقصو عنو كدل يشرط للثاين شيئنا
على األصح ككلف الثاين دل يكن، فبطبلف ا٤بشركط ُب حق بعضهم ال يقتضي البطبلف ُب 

 .(ٕ)حق غّبه

                                                 

 (.ّْٔ/ٕ(، البياف )ُِٖ/ٕ(، الوسيط )ُِٖانظر: التنبيو )ص:  (ُ)
 (.ُِّ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ُّٓ/ُُ(، كفاية النبيو )ّٗٓ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ِ)
 (.َّٔ/َُ(، ركضة الطالبْب )ُٖٗ/ُِ(، العزيز )َِٓ/ُٖطلب )انظر: هناية ا٤ب (ّ)
(، ا٤بصػػػػػػػباح ا٤بنػػػػػػػّب ِِٔ(، ٙبريػػػػػػػر ألفػػػػػػػاظ التنبيػػػػػػػو )ص: ْْٔ/ّانظػػػػػػػر: النهايػػػػػػػة ُب غريػػػػػػػب ا٢بػػػػػػػديث ) (ْ)

(ِ/ِْٕ.) 
 (.ُُٖ/ٓ(، الغرر البهية )ُْٓ/ُٓ(، اجملموع )َُٗ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ٓ)
 أسطر. ةذكره قبل بضع (ٔ)
 (.َِّ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ّّٓ/َُ(، ركضة الطالبْب )ِٕٗ/ِظر: ا٤بهذب )ان (ٕ)
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 ،اٍلميصىلًٌي: واثنًيا، اٍلميجىلًٌي: السابق ك أواًل منها  لًٍلجىاًئيأف خيل السباؽ يقاؿ  واعلم
: وسابًعا٤براتح، : اوسادًسا: العاطف أك البارع، وخامًسا: التارل، ورابًعا: ا٤بسيل، واثلثًا

: وعاشًرا، (ِ): ]اللطيم[واتسًعاٗبهملة فمعجمة،  ا٢بٍىًظيُّ : واثمًنا، (ُ)ابلراء أك ا٥بمزة اٍلميرىمًٌل
ٍيًت ٨بففنا  السُّكىٍيتي  : وحادي عشر، (ْ)، كيقاؿ لو: الفشكل(ّ)كمثقبلن أيضناكىاٍلكيمى

اٍلميقىٍرًدحى 
، كإ٭با تصح ٗباؿ (ٕ)كما فعل ا٤بصنف (ٔ)، كالفقهاء قد يطلقوهنا على ركاب ا٣بيل(ٓ)

مبذكؿ من أحدٮبا أك من أجنيب إف كاف مطلق التصرؼ ٖببلؼ غّب ابذلو فإنو ٯبوز أف 
يكوف سفيهنا كما ٕبثو البلقيِب
على أف  )ولو من بيت اؼباؿ(، كلو كاف الباذؿ لو اإلماـ (ٖ)

ٯبب على اإلماـ أف يعْب  ك٧بلو ماؿ ا٤بصاحل منو دكف غّبه كاألكجو أنو ال (ٗ)أيخذه من سبق
أبف ٱبرج كل منهما قدرا بشرط أف من  )ال منهما(ُب العقد كونو منها إف كاف مبذكال، 

سبق منو أك من صاحبو أخذ ا٤بالْب فبل يصح؛ ألف كبل منها يَبدد بْب أف يغنم أك يغـر كىو 

                                                 

 (.ُُٖ/ٓ(، الغرر البهية )ُْٕ/ُٓ(، اجملموع )ِٕٗ/ِانظر: ا٤بهذب ) (ُ)
ُب األصػل "النظػيم"، كىػو تصػػحيف، كالصػواب مػا أثبػػت مػن كتػب الشػافعية، ككتػػب اللغػة. انظػر: الغػػرر  (ِ)

 (.  ُُٖ/ٓالبهية )
 : ىو الذم ترجع غرتو ُب أحد شقي كجهو إذل أحد ا٣بدين ُب موضع اللطمة.واللطيم من اػبيل

 (.ّٓٓ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ّْٓ/ُِ(، لساف العرب )ُُٖ/ٗانظر: احملكم كاحمليط األعظم )
 (.ُِٖ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ْْ/ِ(، لساف العرب )َُٓ/ِانظر: ا٤بخصص ) (ّ)
(، لسػاف العػرب ُّٔ/ٕ(، احملكػم كاحملػيط األعظػم )ْٕٔنتخب من غريػب كػبلـ العػرب )ص: انظر: ا٤ب (ْ)

(ُُ/ُٓٗ.) 
 : ا٤بتذلل ا٤بتصاغر. اؼبقردح (ٓ)

 (..ٔٓ/ٕ(، اتج العركس )ِٔٓ/ِ(، لساف العرب )ِْ/ْانظر: احملكم كاحمليط األعظم )
 (.ُِٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُُٖ/ٓ(. الغرر البهية )ِِِانظر: شرح ا٢باكم الصغّب للقونوم )ص:  (ٔ)
 (.ّْٔ/ّانظر: إخبلص الناكم ) (ٕ)
 (.َِٖ/ْالتدريب ) (ٖ)
 (.ّْٓ/َُ(، ركضة الطالبْب )ُِٖ/ُِ(، العزيز )ُِٕانظر: التنبيو )ص: (ٗ)
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يدخبلنو بينهما  (ّ)مكافئ فرسو لفرسهما كما مر )إال دبحلل( (ِ)احملـر (ُ)على صورة القمار
من ا٤بالْب إف سبقهما  )يغنم كاًل(ليكوف سعينا ٢بل العقد كإخراجو عن صورة القمار احملـر 

) ك٣برب  (ْ)منو لسعى إف سبقاه أك أحدٮبا فيجوز ٣بركجو بذلك عن صورة القمار )بال غـر
 .(ٓ)صحيح فيو

مالو فقط أك ما إذا شرط كذا لكل إف سبقهما كإف السابق منهما أيخذ  ومشل كالمو
، كما لو كاف ا٤بتسابقوف ألفنا مثبلن (ٔ)الكل، كالتصريح بقولو: ال منهما إذل آخر من زايدتو

فلخرج كل ماالن كليس فيهم إال ٧بلل كاحد كشرطوا أف أيخذ ٝبيع ما أخرجوه إف سبق كال 
(، (ٕ)يغـر شيئنا إف أتخر كإف كبلن منهم إف سبق غنم كإف أتخر غـر فيصح للعقد  )وال لزـو

ألنو ا٤بتبادر  )لألوؿ(أم: السبق ينصرؼ  )ومطلقو(ُب حق احمللل بل ٯبوز إبداؿ غّبه بو، 
إذل الفهم عند اإلطبلؽ فلو جاء احمللل أكالن ٍب أحدٮبا ٍب الثالث أخذ احمللل ا١بميع كإف جاء 

/ب[ كإف توسط احمللل أخذ األكؿ ُُٕكشارؾ احمللل، ]ؿ/ (ٖ)أحدٮبا معو ]أحرز مالو[
                                                 

 مار.: كل لعب يشَبط فيو غالبا أف أيخذ الغالب شيئا من ا٤بغلوب فهو قالقمار (ُ)
 (.َِٕ(، الكليات )ص: ُُٓ/ٓلساف العرب ) (،ٕٗٗ/ِالصحاح )انظر:  
 (.ّْْ/ُُ(، كفاية النبيو )َُٓ/ُٓ(، اجملموع )ِٕٗ/ِانظر: ا٤بهذب ) (ِ)
 (.  ّْٔانظر: )ص:  (ّ)
 (.ِّٖ(، البياف )ص: ّٓٗ/ٖ(، ٨بتصر ا٤بزين )ِْْ/ْانظر: األـ ) (ْ)
(، كابػػن ماجػػو ُب سػػننو،  ِٕٗٓبػػرقم  َّ/ّ، ابب ُب احمللػػل )أخرجػػو أبػػو داكد ُب سػػننو، كتػػاب ا١بهػػاد (ٓ)

( ٝبػػيعهم ِّٕ/ُٔ(، كأٞبػػد ُب مسػػنده )ِٕٖٔبػػرقم  َٔٗ/ِكتػػاب ا١بهػػاد، ابب السػػبق، كالرىػػاف )
، كىػػو ال أيمػػن أف مػػن حػػديث أبػػو ىريػػرة هنع هللا يضر، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "مػػن أدخػػل فرسػػا بػػْب فرسػػْب
 يسبق، فليس بقمار، كمن أدخل فرسا بْب فرسْب، كىو أيمن أف يسبق، فهو قمار".

 (.َّْ/ٓكا٢بديث ضعفو األلباين ُب إركاء الغليل ) 
 (.َِٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ٔ)
 (.ّْٔ/ُُ(، كفاية النبيو )ّٓٓ/َُ(، ركضة الطالبْب )ُْٖ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
"، كا٤بثبت  من  كتب الشافعية، كىػو مػا يػدؿ عليػو السػياؽ.  اخرز مانو ا٤بعكوفتْب ُب األصل "ما بْب  (ٖ)

 (.َِّ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب )
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كٰبرز بعده احمللل كإف قل عدة ا٤بتسابقْب كإٯباده  (ُ)مالوكيلّّ كل كإف سبقاه كجامعا أحرز  ال
كإف كثر عددىم، كا٤بناضلة لذلك ُب ٝبيع ما ذكر فلو قاؿ راـ آلخر كرمي عشرة فإف 
أصبت ُب ٟبستك فلك علي كذا كإف أصيب فبل شيء رل عليك صح، فإف قاؿ: فلي 

 .(ِ)قوده عليك كذا اشَبط ٧بلل يتوقع
ابلبناء للمفعوؿ ُب صحة العقد القبوؿ لفظنا إف أخرج السبق أحدٮبا كأ٢بق بو  )وشرط(

؛ ألف الغرض معرفة سبقهما كىي )أو وصفو(٥بما  )تعُت مركب(ما لو أخرجاه معنا ك
كينفسخ العقد ٗبوت ا٤بشار إليو ال  (ّ)تقتضي التعيْب كلو ابلوصف كما ُب الراب كالسلم

نهما ابلتعيْب دكف الوصف فبل ٯبوز إبداؿ كأحد منهما ُب األكؿ ٖببلؼ ا٤بوصوؼ لتعي
خبلفنا ٤با  (ٔ)من كل من ا١بانبْب فبل يكفي كصفو ((ٓ))]راـ[شرط تعيْب  )و(، (ْ)الثاين

 .(ٕ)يوٮبو كبلـ أصلو
فبل يشَبط تعيينو حٌب لو مات قاـ كراثو مقامو؛ ألف القصد فيو خربه  وخرج بو الراكب

 (ٗ)وأصلها (ٖ)كالـ الروضةكُب الرمي جودة قوة الرامي ىذا ما دؿ عليو  جرل مركوبو
                                                 

 (.َِٖ/ِ(، ا٤بهذب )ُٓٗ/ُٓ(، ا٢باكم الكبّب )ّٓٗ/ٖانظر: ٨بتصر ا٤بزين ) (ُ)
 (.ِّٕ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )َّٖ/َُ(، ركضة الطالبْب )ُْٗ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 : االستعجاؿ.لغة السلم (ّ)
 : عقد ٤بوصوؼ ُب الذمة، مؤجل بثمن مقبوض ُب ٦بلس العقد.اصطالحا 
(، ا٤بطلػػػع علػػػى ألفػػػاظ ا٤بقنػػػع )ص: ُٕٖ(، ٙبريػػػر ألفػػػاظ التنبيػػػو )ص: َٖانظػػػر: أنػػػيس الفقهػػػاء )ص:  

ِّٗ.) 
 (.ٕٗٓ/ِاإلقناع للشربيِب )(، ُِّ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ّٕٓ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ْ)
(. كىػػػػػػو كػػػػػػذلك ُب فػػػػػػتح ا١بػػػػػػواد َُِٖب األصػػػػػػل، "رات"، كىػػػػػػو تصػػػػػػحيف، كا٤بثبػػػػػػت مػػػػػػن اإلرشػػػػػػاد ) (ٓ)

(ّ/ُْٔ  .) 
 (.ّّٓ/ُُ(، كفاية النبيو )ُْٖ/ُٓ(، اجملموع )ُِٖانظر: التنبيو )ص:  (ٔ)
 (.ُْٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٕ)
 (.ّٖٔ/َُركضة الطالبْب ) (ٖ)
 (.ِِّ/ُِ: العزيز )انظر (ٗ)
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فإهنم عدكا من شرط ا٤بسابقة تعيْب ا٤بركوب كلو ابلوصف كدل يتعرضوا الشَباط  (ُ)كغّبٮبا
تعيْب الراكب بوجو، ٍب ذكركا ما يصرح بعدـ اشَباط تعيينو كىو ما تقرر من عدـ االنفساخ 

 ،(ِ)وا ابشَباط تعيينو ابلعْب ال ابلوصف كأبنو لو مات انفسخ العقدفصرح وأما الراميٗبوتو، 
من أف التعويل ُب ا٤بسابقة على ا٤بركوب؛ ألف العقد اختبار جريو دكف  (ّ)كفرقوا بينهما ٗبا مر

الراكب كُب ا٤بناضلة على الرامي؛ ألف القصد اختبار جودة رميو دكف الفرس كىذا كما ترل 
فقاؿ السابع أم: من الشركط "تعيْب  (ْ)خالف ذلك ُب األنوارصريح فيما ذكرتو، لكن 

ا٤بركوبْب كالراكبْب إما ابلعْب أك الوصف كال ٯبوز اإلبداؿ إذا تعْب ٖببلؼ الرامي فإنو ال 
 ٯبوز تعيينو ابلوصف" انتهى.
قاؿ كمنها أم: الشركط تعيْب الفارس كىل يكفي الوصف؟  (ٓ)والزركشي ُب تكملتو

 لكن األقرب ىنا ا٤بنع انتهى. (ٔ)يو ما سبق ُب ]...[يشبو أف أيٌب ف
 كقد علمت ما فيو.  (ٕ)فجـز بو ُب منهجو وتبعو شيخنا

: (ٖ)وقوؿ شيخناكالذم يتجو رل ما قدمتو أكالن فإنو الذم يصرح بو كبلمهم كما عرفت، 
، (ٗ)القصد معرفة حذؽ الراكب كال يعرؼ إال ابلتعيْب يرده ما مر من عدـ االنفساخ ٗبوتو

كىو قولو: ألف التعويل فيها أم: ا٤بسابقة  (َُ)كتوجيهو ٗبا جرل ىو عليو ُب شرح الركض
كلو بنوعو فبل يشَبط كإف دل يكن ىناؾ  )قوس(تعيْب  )ال(على الفرس ال على الفوارس، 

                                                 

 (.ُُٖ(، عمدة السالك )ص: ِّْ/ٕ(، البياف )ِٖٕ/ِانظر: ا٤بهذب ) (ُ)
 (.ّٖٔ/َُ(، ركضة الطالبْب )ِِّ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 (.  ّْٕانظر: )ص:  (ّ)
 (.ِْْ/ّاألنوار ألعماؿ األبرار ) (ْ)
 (.ّٔٗ/ِالديباج ) (ٓ)
 الشافعية.فراغ ُب األصل، دل أىتدم لو حٌب ُب مراجع  (ٔ)
   (.ُِّ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)
 (.َِْ/ِانظر: فتح الوىاب ) (ٖ)
 ذكره قبل بضعة أسطر. (ٗ)
 (.ِّٗ/ْأسُب ا٤بطالب ُب شرح ركض الطالب ) (َُ)
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؛ ألف االعتماد على الرامي كبو فارؽ كجوب تعيْب ا٤بركوب، (ُ)عادة بنوع خبلفنا ٤با ُب أصلو
عينا نوعنا من الطرفْب أك أحدٮبا دل ٯبز إبدالو كلو بدكف الشرط إال برضاٮبا أك قوسنا ٍب إف 

أك سهمنا دل يتعْب كجاز إبدالو ٗبثلو من نوعو كلو لغّب عذر فإف شرطا أف ال يبدؿ فسد 
العقد لفساد الشرط؛ ألف الرامي قد يعرض لو أعذار خفية ٙبوجو إذل اإلبداؿ، كُب منعو منو 

ائدة فيو كإذا أطلقا كدل يتفقا بعد على شيء أبف اختار أحدٮبا نوعا كاآلخر آخر، تضيق ال ف
شرط  )و(، (ِ)كأصر على ا٤بنازعة فسخ العقد فإف اتفقا على شيء جاز كما ُب االبتداء

 )غاية(علم  )و(كىو موضع ابتداء ا١برم ُب ا٤بسابقة كابتداء الرمي ُب ا٤بناضلة  )علم مبدأ(
 .(ْ)للخرب السابق أك الباب (ّ)يوكىي ما ينتهيا إل

فيهما فلو شرط تقدـ موقف أحدٮبا أك تقدـ غايتو دل ٯبز؛ ألف  ويشًتط تساويهما
القصد معرفة فركسية الفارس كجودة سّب الفرس، كعند تفاكت ا٤بسافة ٰبتمل أف السبق 

دل يعينا /أ[ ٤بن سبق ك ُُٖ، أك أف ا٤باؿ ]ؿ/(ٓ)لقصرىا ال ٢بذؽ الفارس كال لفراىة الفرس
غاية أك عيناىا كقاال من سبق كسط ا٤بيداف فاز ابلسبق دل ٯبز أيضنا؛ ألهنما قد يدٲباف السّب 

، كلو عينا غاية فإف تساكاي (ٔ)حرصنا على ا٤باؿ فتهلك الدابة كألف الفرس قد تيسبق ٍب تىسبق
ي كال ، كال أبس بتقدد قدـ الرام(ٕ)فيها فإذل أخرل بعدىا جاز ٢بصوؿ ا٤بقصود بذلك

بكونو إذا كاف ُب الوسط أقرب إذل العرض كال ٯبوز تقدٲبو ٖبطوتْب فلكثر إال إف اعتيد 
 .(ٖ)ذلك كاطرد فإف اختلفت العادة اعتيد األقل

                                                 

 (.ُْٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ُ)
 (.ِّّ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ُْٔ/ُٓ(، اجملموع )َُِ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ِ)
 (.َّٓ/ُُ(، كفاية النبيو )ّٕٓ(، كفاية األخيار )ص: ِّْر: منهاج الطالبْب )ص: انظ (ّ)
 (.  ّّٔانظر: )ص:  (ْ)
 (.َٗٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ُٕٕ/ٕ(، الوسيط )ُٗٗ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ٓ)
 (.ِِٗ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ّّْ-ِّْ/ُُ(، كفاية النبيو )ُٖٕ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.َٗٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ِّٓ/َُ(، ركضة الطالبْب )ِْٖ/ُٖاية ا٤بطلب )انظر: هن (ٕ)
 (.ُّٖ/ٓ(، الغرر البهية )ّّٕ/َُ(، ركضة الطالبْب )َِٖ/ُِانظر: العزيز ) (ٖ)
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ابلرمي كإال ألسبقية ا٢باؿ فلم يدر ا٤بصيب من ا٤بخطيء فإف دل يعينا  )ابدئ(علم  )و(
الختبلؼ األغراض ُب البداءة كتنافس  (ِ)انزع فيو البلقيٍتكإف  (ُ)ُب العقد من يبدأ فسد

الرماة فيها، كإذا عْب البادئ كاختلفوا أىل ا٤بوقف كسقط الصنف مقابل العرض أك ٲبينو أك 
الذم يريده، كيقف الرماة عن ٲبينو أك يساره  )فيختار اؼبوقف(ليساره كاف ا٣بيار للبادئ، 

بل يتقدـ ُب كل رشق على الظاىر األكؿ  (ّ)كال ٱبتص تقدـ البادئ بشرط أك قرعة ابلرشق
 (ٕ)لكن حبث ُب الكبَتببل ترجيح  (ٔ)وأصلها (ٓ)من وجهُت ُب الروضة (ْ)الشرح الصغَتُب 

أنو إذا ابتدأ ا٤بقدـ ُب النوبة األكذل بدأ الثاين ُب الثانية ببل قرعة ٍب األكؿ ُب الثالثة ٍب الثاين 
وحذفو  (ٗ)وتبعو عليو اغباوي، وغَته (ٖ)وأطاؿ ُب االستدالؿ لو ابلنصكعلى ىذا 

، كٯبب (ُُ)قاؿ: ألنو ٕبث للرافعي دل ينسبو إذل أحد كرد أبنو أيده اب٤بنقوؿ كنص األـ
 تساكم الرماة ُب القرب من الغرض.

                                                 

 (.ُُٖ(، عمدة السالك )ص: ُٗٔ/ُٓ(، اجملموع )َِٗ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ُ)
 (.ِّٖ/ْالتدريب ) (ِ)
 : مصدر رشقو يرشقو رشقا إذا رماه ابلسهاـ، كٯبمع على أرشاؽ.الرشق (ّ)
(، القػػػػػػاموس احملػػػػػػيط )ص: ُُٔ/َُ(، لسػػػػػػاف العػػػػػػرب )ِِٓ/ِانظػػػػػػر: النهايػػػػػػة ُب غريػػػػػػب ا٢بػػػػػػديث ) 

ٖٖٔ.) 
 (.ُّٖ/ٓ(، الغرر البهية )ٕٗٓ/ٗ(، النجم الوىاج )ْٗٔ/ِانظر: اإلسعاد ) (ْ)
 (.َّٕ/َُركضة الطالبْب ) (ٓ)
 (.ُٗٗ/ُِالعزيز )انظر:  (ٔ)
 (.َِّ/ُِالعزيز ) (ٕ)
 (.ِْٓ/ْاألـ ) (ٖ)
 (.َْٔا٢باكم الصغّب )ص:  (ٗ)
 (.ّٔٔ/ّانظر: إخبلص الناكم ) (َُ)
 (.ِْٕ/ْاألـ ) (ُُ)
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، التفاكت اليسّب يغتفر فإف الواقف ُب مقابلتو أقرب إليو من الواقف عن ٲبينو أك نعم
كىي ا٤بسماة ابألرشاؽ بفتح ا٥بمزة ٝبع رشق بفتح  ((ُ)وب)نشرط علم عدد  )و(يساره، 

٘برل بْب الراميْب سهما سهما أك  (ِ)الراء كىي الرمي كأما بكسرىا فهي النوبة من الرمي
أكثر ٧باطة كانت أك مبادرة ليكوف العمل ضبط كاألرشاؽ ُب ا٤بناضلة كا٤بيداف ُب 

هامو ٍب الثاين كذلك، فإف أطلقا ٞبل على كٯبوز أف يتفقا على أف يرمي األكؿ س (ّ)ا٤بسابقة
 .(ْ)قالو الشيخافسهم سهم 
أنو ال يشَبط بياف عدد رمي النوب بْب الرماة كلربع نوب كل نوبة ٟبسة  وبو يعلم

ا٤بوٮبة اشَباط ذلك مطلقنا، كٯبوز  (ٓ)أسهم ال ابلقيد الذم ٞبلت عليو ظاىر عبارة ا٤بصنف
فيها كإف كاف قد يتفق فيها  (ٔ)يكوف ا٤باؿ ]للمصيب[أف يتناضبل على إصابة رمية كاحدة ك 

، كلو (ٖ)، كرمي أحدٮبا ُب غّب نوبتو لغو كإف جرل ابتفاقهما(ٕ)إصابة اآلخر دكف ا٢باذؽ
 )و(، (ٗ)عينا كقتنا للرمي جاز ككجب الوفاء بو إال لعذر كمرض أك ريح عاصفة أك تراض

معرفة حذقهم كال يعرؼ إال بتعينهم،  ٙبزبوا حزبْب؛ ألف ا٤بقصود )تساوى عدد رماة(شرط 
كيشَبط لكل حزب كبّب تعْب أصحابو كيتوكل عنهم ُب العقد بعد تعيينهم فبل ٯبوز زعيم ٥با 
كال أف يعقد قبل التعيْب بل البد أف ٱبتار ىذا كاحد ٍب ىذا كاحد كىكذا إذل آخرىم، كال 

                                                 

 : يقاؿ: انتاب الرجل القـو انتيااب إذا قصدىم، كأاتىم مرة بعد مرة.نوب (ُ)
 (.  ٕٕٓ/ُ(، لساف العرب )ّٕٔ/ٓ)(، مقاييس اللغة ِِٖ/ُانظر: الصحاح ) 
 (.ّّْ/ِٓ(، اتج العركس )ّٔٗ/ِ(، مقاييس اللغة )ُُْٖ/ْانظر: الصحاح ) (ِ)
 (.ُّٕ/ٔ(، مغِب احملتاج)ِّْ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٗٓ/ٗانظر: النجم الوىاج ) (ّ)
 (.ّٖٔ/َُ(، ركضة الطالبْب )َُِ/ُِانظر: العزيز ) (ْ)
 (.َِٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ٓ)
ُب األصل "للنصيب"، كالصواب مػا أثبػت مػن كتػب الشػافعية، كىػو مػا يػدؿ عليػو السػياؽ. انظػر: أسػُب  (ٔ)

 (.ِّْ/ْا٤بطالب )
 (.ّٕٓ/ُُ(، كفاية النبيو )ّٗٔ/َُ(، ركضة الطالبْب )ُٕٖ/ٕانظر: الوسيط ) (ٕ)
 (.َِْ/ُِ(، العزيز )ْْٔ/ٕ(، البياف )ِٖٓ/ِانظر: ا٤بهذب ) (ٖ)
 (.ّٗٔ/َُ(، ركضة الطالبْب )ِِّ/ُٓ(، ا٢باكم الكبّب )ِْٗ/ْانظر: األـ ) (ٗ)
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، (ُ)ا قد تعْب ا٢بذاؽ ُب جانبأف ٱبتار أحدٮبا أصحابو أكالن كال أف يعينهم ابلقرعة؛ ألهن
كما ُب الشرح كلو تساكل ا٢بزابف ُب عدد األرشاؽ كاإلصابة كاختلفا ُب العدد دل ٯبز 

 ؛ ألف الغرض معرفة حذقهم كال ٰبصل إال مع التساكم.(ّ)عن األكثرين (ِ)الصغَت
قسمة صحيحة فإف كانوا ثبلثة اشَبط أف يكوف لعددىا  ويشًتط قسمة األرشاؽ عليهم

، كيوزع الزعيماف ا٤باؿ ا٤بلتـز إبذهنم أك التزامهم معهما على عدد الرؤكس، (ْ)ثلث صحيح
 (ٔ)خالفًا ؼبا وقع ُب اؼبنهاج/ب[ ُُٖ]ؿ/ (ٓ)ككذا يقسم السبق ال على عدد اإلصابة

 .(ٕ)وأصلو
 )و(كما بعده يغِب عنو كمن ٍب حرؼ ُب نسخ معتمدة  )رمي(شرط تساكم عدد  )و(
يكوف رمي كل من ا٢بزبْب ٟبسْب كإصابتو عشر فإف قاؿ أحدٮبا: إف  كلف  )إصابة(عدد 

الرمي عشرين كأصيب فيها عشرة كاـر أنت ثبلثْب كاضرب منها عشرة أك العكس دل ٯبز؛ 
ألف االستحقاؽ ابإلصابة كهبا يتبْب حذؽ الرامي كجودة رميو كمع التفاكت قد يكوف الفوز 

 .(ٖ)لكثرة العدد ال للتحلل
كلو ببل خدش كخزؽ اب٤بعجمة كالزام كىو  (ٗ)من قرع كىو اإلصابة ف الصفةويشًتط بيا
ٗبعُب أنو كاؼ فبل يضر ما  (ُُ)كيعود أك ٲبرؽ كخسق كىو أف يثبت فيو (َُ)أف يثقب الغرض

                                                 

 (.ّْٓ/ُُ(، كفاية النبيو )ُْٖ/ُٓ(، اجملموع )ْْٓ/ٕانظر: البياف ) (ُ)
 (.ِٖٓ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ِّٔ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ُٓٔ/ِانظر: اإلسعاد ) (ِ)
 (.ُِٕ/ٖ(، هناية احملتاج )ِٖٖ/ِ(، ا٤بهذب )ِّْ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ّ)
 (.ّٓٓ/ُُ(،كفاية النبيو )ُٖٓ/ُٓ(، اجملموع )ِْٓ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ْ)
 (.ِّٔ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ّّٕ/َُ(، ركضة الطالبْب )َِٕ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ِّٓمنهاج الطالبْب )ص:  (ٔ)
 (.ُٕٔٓ/ّانظر: احملرر ) (ٕ)
 (.َُٕ/ٖ(، هناية احملتاج )ُّٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُٗٗ/ُِانظر: العزيز ) (ٖ)
 (.ْٗٗ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِِٗ(، ٙبرير ألفاظ التنبيو )ص: ُِّٔ/ّانظر: الصحاح ) (ٗ)
 (.ِّٖ/ِٓ(، اتج العركس )ّٓ/ِ(، ٦بمع ٕبار األنوار )ُْٖ/ْانظر: كتاب العْب ) (َُ)
 (.ُٗٔ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )َٖ/َُ(، لساف العرب )ٖٗٓ/ُانظر: ٝبهرة اللغة ) (ُُ)
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كخرؽ ابلراء كىو أف ينقيو كٱبرج  (ُ)فوقو كيضر ما دكنو كخـر كىو أف ٱبرؽ طرؼ الغرض
طبلؽ كيقنع بواحد منهما فإف نص على شيء منهما بل يكفي اإل (ِ)من ا١بانب اآلخر

)بوصف مسافة إ٭با ٰبصل  (ْ)، كعلم ا٤ببدأ كالغاية ا٤بشركط كما مر(ّ)تعْب ىو أك ما فوقو
كمائٍب ذراع أك من موضع كذا إذل موضع كذا مع ذكر قدر سعتو طوالن كعرضنا   رمي(

كدل يـر إذل  (ٓ)ثبلث مائة كٟبسْبكاإلصابة ٩بكنة ُب مائتْب كٟبسْب ذراعنا كيتعذر فيما فوؽ 
 ، كيندب فيما بينهما.(ٔ)أربعمائة إال عقبة بن عامر ا١بهِب

، حدث ُب ىذه األزمنة اإلصابة كثّبنا فيما فوؽ ذلك كلعلو ابعتبار حسن اآلالت نعم
أم: الغرض ا٤برمى إليو  )ارتفاعو(علم الغاية ٰبصل أيضنا بوقف  )و(كمن يد الداب كالتعلم، 

رض كذراع أك أقل كذلك الختبلؼ ا٤بقاصد ابختبلؼ ذلك، كال يشَبط كصف ما عن األ
خالفًا ؼبا قد يومهو   (ٕ)ذكر إال حيث دل يكن للرماة ىناؾ عادة لذلك اكتفى بوصف ذلك

 ُب استئجار  (ٗ)اتباعنا للعرؼ فيو كمواضع النزكؿ ابلطريق كا٤بعاليق )أو ِبعادة( (ٖ)كالـ أصلو
                                                 

 (.َُُٗ/ٓ(، الصحاح )ُْٕ/ِ(، مقاييس اللغة )ِٗٓ/ْانظر: كتاب العْب ) (ُ)
 .(ُْٕ/ٔ، مغِب احملتاج )(ِٖ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُّْ/َُانظر: لساف العرب ) (ِ)
 (.ُٗٔ/ُٓ(، اجملموع )ُِٗ(، التنبيو )ص: َِّ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ّ)
 (.  َّٕانظر: )ص:  (ْ)
 (.ّٕٔ/َُ(، ركضة الطالبْب )ِْْ/ٕ(، البياف )ِّٕ/ُٓالكبّب ) انظر: ا٢باكم (ٓ)
 (.َِّ/ْقاؿ ا٢بافظ ابن حجر: "دل أر ىذا". التلخيص ا٢ببّب ) (ٔ)

 ملسو هيلع هللا ىلص، كركل ، صػػاحب رسػػوؿ هللا: ابػػن عػبس بػػن عمػػرك بػن قػػيس بػن جهينػػة ا١بهػِبوعقبػة بػػن عػػامر ىػو
عنو كثّبا، كركل عنو ٝباعو من الصحابة، كرل مصر كسكنها، ككاف قػار  عا٤بػا ابلفػرائض كالفقػو، فصػيح 

 ىػ.ٖٓاللساف، شاعرا كاتبا، كىو أحد من ٝبع القرآف، مات ُب خبلفة معاكية سنة 
 (.ِْٗ/ْالصحابة ) (، اإلصابة ُب ٛبييزُٓ/ْ(، أسد الغابة )َُّٕ/ّانظر: االستيعاب ) 
 (.ّٕٔ/َُ(، ركضة الطالبْب )ُِٖ(، التنبيو )ص: َِّ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ٕ)
 (.ُْٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٖ)
 : ٝبع معبلؽ، كىو ما يعلق عليو الشيء من ٢بم كغّبه.معاليق (ٗ)
 (.ِْٓ/ِصباح ا٤بنّب )(، ا٤بِٓٔ/َُ(، لساف العرب )ُْٔ/ُانظر: هتذيب اللغة ) 
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 .(ُ)رض على ىدؼ أـ الالدابة سواء أكاف الغ
ما يرفع من ٫بو حائط أك تراب كبوضع عليو الغرض كالغرض جلد ابؿ أك  واؽبدؼ

شيء مستدير  (ّ)أك خشب أك ٫بوه، كالرقعة ٫بو عظم بوسط الغرض كالدارة (ِ)قرطاس
فالقمر قبل استكمالو قد ٯبعل بدؿ الرقعة كا٣باًب نقش ٯبعل بوسط الدارة فيبْب موضع 

 .(ٓ)، كال ٯبوز شرط ا٣باًب لندرتو(ْ)ُب الغرض أك ا٥بدؼ أك الدارة أك ا٣باًباإلصابة أىو 
 (ٗ)]يرمي[ذكركا أنو ال يشَبط بياف نوع ما  (ٖ)كالشيخُت (ٕ)وأصلو (ٔ)واعلم أف اؼبصنف

بو كالقوس العريب كالفارسي كإف دل يغلب نوع، كىذا ٨بالف ٤با ىنا كأطلقوا أيضنا أنو يشَبط 
كال غّبىا كذكركا ُب اشَباط البادئ ٫بوه كٮبا  (َُ)ن غّب تعرض لعادةبياف عدد الرمي م

: ا٤بتجو استواء ا١بميع ُب اعتبار العادة أك (ُُ)وكذا قاؿ اإلسنوي٨بالفاف لكل من الوصفْب 
 عدمها.

                                                 

 (.ُْٖ/ٓ(، الغرر البهية )ُٗٗ/ُِ(، العزيز )ُٖٖ/ٕانظر: الوسيط ) (ُ)
: ىػػو أدد ينصػب للنضػػاؿ، كيسػمى الغػػرض قرطاسػا، ككػػل أدد ينصػب للنضػػاؿ، فا٠بػو قرطػػاس، قرطػاس (ِ)

 فإذا أصابو الرامي قيل: قرطس.
 (.ْٖٗ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُِٕ/ٔ) (، لساف العربَِٓ/ٓانظر: كتاب العْب ) 
 : دارة القمر الٍب حولو، كىي ا٥بالة، ككل موضع يدار بو شيء ٰبجره، فا٠بو دارة.الدارة (ّ)
 (.ِٔٗ/ْ(، لساف العرب )ُٖٓٓ/ٓ(، الصحاح )ِٓ/ُْانظر: هتذيب اللغة ) 
 (.ُٗٔ/ُٓ(، اجملموع )ّْْ/ٕ(، البياف )ِْٖ/ِانظر: ا٤بهذب ) (ْ)
 (.ُُٕ/ٖ(، هناية احملتاج )ُْٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِّْ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٓ)
 (.ّٔٔ/ّانظر: إخبلص الناكم ) (ٔ)
 (.ُْٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٕ)
 (.ّْٔ/َُ(، ركضة الطالبْب )ُٓٗ/ُِانظر: العزيز ) (ٖ)
 .(ِّّ/ْ)ُب األصل "يوُب"، كىو تصحيف، كا٤بثبت من أسُب ا٤بطالب  (ٗ)
 (.ّٔٔ/َُ(، ركضة الطالبْب )ُٗٗ/ُِانظر: العزيز ) (َُ)
 (.ٓٗ/ٗا٤بهمات ) (ُُ)
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أف الغرض ٨بتلف ُب األخّبين اختبلفنا ظاىرنا ٖببلؼ ما يرمى بو، كأما  (ُ)وفرؽ شيخنا
ا ذكر معها ُب فهي شبيهو اب٤بسافة ا٤بستلجر لقطعها سّبة الدابة كما ا٤بسافة التابع ٥با م

 تقرر.
عقد الـز كاإلجارة ١بامع أف كبلن عقد يشَبط فيو العلم  وكل من اؼبسابقة واؼبناضلة

كال لزـك فيها حيث ال عوض،  (ِ)اب٤بعقود عليو من ا١بانبْب، كإ٭با يلـز ُب حق ٨برج ا٤باؿ
كلو ببل سبب دكف من لزمت ُب حقو فبل يفسخ إال لعيب ك٤بن جازت ُب حقو للفسخ 

ظهر ُب الغرض ا٤بعْب، كال فرؽ بْب الفاضل بسبب كا٤بفضوؿ حيث أمكن اآلخر ٢بوقو كال 
، كٯبوز ضماف ا٤باؿ (ّ)ٯبوز الزايدة ُب ا٤باؿ كالعمل كال بو النقص إال أف يفسخا كيستلنفا

ف كاف ُب الذمة كإال دل يصح الرىن بو، /أ[ إُُٗكالرىن بو قبل العمل، كبعد فراغو ]ؿ/
ككذا الضماف إف ضمن قيمتو لو تلف ٖببلؼ ما لو التـز تسليمو كىو ُب يد ابزلو فإنو 

 .(ْ)يصح
بقولو عْب كُب  (ٓ)بقيد زاد تبعنا للشيخْب )دبوت مركوب(ا٤بسابقة أيضنا  )وتنفسخ(

ؼ ا٤بوصوؼ فإف العقد ال ؛ ألف التعويل فيها على ا٤بركوب ا٤بعْب ٖببل)معُت( (ٔ)نسخة
كال يكوف إال معيبنا كموت األخّب  )راـ(ا٤بناضلة ٗبوت  )و(ينفسخ ٗبوتو بل ٯبيز مثلو، 

كا٤برض فبل  (ٕ)ا٤بعْب ككموتو ٫بو قطع يده أك شللها ٗبا يتعذر معو الرمي ٖببلؼ ٫بو الرىمىد
 .(ٖ)فسخ بو بل يؤخر إذل الشفاء

                                                 

 (.ِّّ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ُ)
 (.ُٖٔ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّّٕ/ُُ(، كفاية النبيو )ِّْانظر: منهاج الطالبْب )ص:  (ِ)
 (.َٗٓ/ٗ)(، النجم الوىاج ِّٔ/َُ(، ركضة الطالبْب )ُِٗ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ِِّ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ُِٗ/ُِ(، العزيز )ُّٖ/ٕانظر: الوسيط ) (ْ)
 (.ّٖٔ/َُ(، ركضة الطالبْب )ِِّ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.َِٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ٔ)
 : ىو مرض يصيب العْب، يقاؿ: رمد يرمد رمدا، كىو رمد كأرمد. الرمد (ٕ)

 (.ُٖٓ/ّ(، لساف العرب )َِٗ/ُ(،مشارؽ األنوار )ّْٖ/ِانظر: مقاييس اللغة )
 (.ّٖٔ/َُ(، ركضة الطالبْب )ِِّ/ُِ(، العزيز )ِِّ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ٖ)
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فإف امتنع  (ُ)قة بل يقـو كارثو مقامو كما مرفبل ينفسخ بو ا٤بساب وخرج بو الراكب
كإف دل ٰبدث فيو  )مثلو(أك سهم معْب ُب العقد  )ويبدؿ بقوس(استلجر عليو ا٢باكم، 

؛ ألف القصد اعتبار قوتو كٛبرينو، كإدخاؿ الباء على ا٤بنزكؿ أفصح من (ِ)خلل ٖببلؼ الفرس
 إدخاؿ أصلو ٥با على ا٤بلخوذ.
 ؛(ّ)كإبداؿ عريب بفارسي فبل ٯبوز إال برضى الشريك  وعووخرج دبثلو إبدالو بغَت ن

أم: القوس ا٤بعْب أم: إبدالو  )ونفيو(الختبلؼ األعراض ابختبلؼ النوع اختبلفنا ما، 
كمثلو السهم كيصح عود الضمّب على ا٤بصدر ا٤بفهـو من مبدؿ أم: كبقي اإلبداؿ حيث 

أم: عقد ا٤بسابقة إذا  )وبو(، (ْ)للعقد إذا شرط فيو كسائر الشركط الفاسدة )مفسد(جاز 
للسابق أك  )أجر مثل(فسد بشرط فاسد أك بَبؾ معترب فيو ٯبر على من التـز ا٤بسمى فيو 

الفاضل ا٤بشركط لو ا٤باؿ على ا٤بلتـز كاإلجارة كالقراض الفاسدين كىو ما يتسابق ٗبثلو ُب 
لو السهم بفتح من غ الة()مغاعقد النضاؿ ال السباؽ  )وجاز(، (ٓ)مثل تلك ا٤بسافة غالبنا

أبف يشرطا أف يكوف السبق ألبعدٮبا  (ٔ)ا٤بعجمة كسكوف البلـ إبعاده ٕبسب قدرة الرامي بو
رمينا من غّب أف يقصد أغراضنا؛ ألف اإلبعاد مقصود أيضنا ُب ٧باصرة القبلع ك٫بوىا
(ٕ) 

إلقصاء طوؿ  ، كٚبالف الغاية ُب السباؽ ابلدابة(ٖ)كامتحاف شدة الساعد ،كحصوؿ اإلرعاب
                                                 

 (.  ّْٕانظر: )ص:  (ُ)
 (.َُٔ/ٗ(، النجم الوىاج )ّّٕ/ُُ(، كفاية النبيو )ُٖٔ/ٕانظر: الوسيط ) (ِ)
 (.ِّّ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ّْٔ/َُع )(، اجملمو ُِٕ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ّ)
 (.ّّٕ/ُُ(، كفاية النبيو )ّْٔ/َُ(، ركضة الطالبْب )ُٖٔ/ٕانظر: الوسيط ) (ْ)
 (.ّْْ/ُُ(، كفاية النبيو )ِّٔ/َُ(، ركضة الطالبْب )ُّٗ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ِْٓ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِْْٖ/ٔ(، الصحاح )ُٖٔ/ٖانظر: هتذيب اللغة ) (ٔ)
 (.ّٕٔ/َُ(، ركضة الطالبْب )ََِ/ُِ(، العزيز )ِْٖ/ِانظر: ا٤بهذب ) (ٕ)
: مػػػن اإلنسػػػاف ىػػػو مػػػا بػػػْب ا٤برفػػػق كالكػػػف، كىػػػو مػػػذكر، ٠بػػػي سػػػاعدا ألنػػػو يسػػػاعد الكػػػف ُب السػػػاعد (ٖ)

 بطشها كعملها.
يف )ص: (، التوقيػػػػف علػػػػى مهمػػػػات التعػػػػار ِٕٔ/ُ(، ا٤بصػػػػباح ا٤بنػػػػّب )ُِْ/ّانظػػػػر: لسػػػػاف العػػػػرب ) 

ُٖٗ.) 
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كيراعي للبعد استواء ا٤بناضلْب ُب شدة القوس كرزانة السهم  ،(ُ)العدك إذل موهتا ٗبا مر
 )بشرط َعد(جاز عقد ا٤بناضلة  )و(؛ ألف ذلك يؤثر ُب القرب كالبعد أتثّبنا عظيمنا (ِ)كخفتو
كجوابن قدر القرب من  )حدد(حينئذ  )و(من الغرض أم: أف ٰبسب إصابة  )قريب(سهم 

ىناؾ للرماة مطردة ُب مقدار القرب فإف  )حيث ال عادة(لغرض كذراع أك أقل أك أكثر ا
 )و(، (ّ)اطردت بو عادة ٞبل اإلطبلؽ عليها كإف دل تطرد كدل يعينا قدرنا فسد العقد للجهالة

بشرط إسقاط ٤با  )و(منو إذل الغرض  )أبقرب(لسهم أبعد  )إسقاط(جاز عقدىا بشرط 
كلف يعقدا على أف يرمي كل كاحد عشرين رشقنا   )مركز(ٗبا كقع ُب كقع ُب جوانب الغرض 

ًضل؛  على أف يسقط األقرب أك الواقع ُب ا٤بركز غّبه كمن فىضىلى لو ٟبسة من عشرين فهو ًنى
ا  ألنو ضرب من الرمي معتاد للرماة كىو نوع ٧باطة كحينئذ فإف تساكت سهامهما قرابن كبعدن

ًضل كإف قرب أحدٮبا من الغرض مثبلن أك دل يتساك لكن دل يىفضي  ل العدد ا٤بشركط فبل ًنى
بسهم فرمي اآلخر ٟبسة فوقعت أبعد منو ٍب رمى األكؿ سهما فوقع أبعد منها أسقطتو 
كأسقطها األقرب كإف رمى كاحد ٟبسة ميتػىفىاًضلىة ُب القرب كرمى اآلخر ٟبسة أبعد منها 

سقط بعيد اآلخر كال يىٍسقيطي بعيد أسقطها ٟبسة األكؿ كجبت كلها؛ ألف قريب كل منها ي
نفسو كمصيب الغرض يسقط األقرب إليو؛ ألنو يدؿ على القوة أكثر فمصيب الرقعة مع 

/ب[ سواء كالعربة عند شرط احتساب القريب ٗبوضع ُُٗمصيب خارجها من الغرض ]ؿ/
كىذا  (ْ)ثبوت السهم ال ٕبالة ا٤بركر إال إف شىرىط كالقرب من الغرض من كل ا١بوانب سواء

اب٤بهملة ٝبع حاب من  (ٓ)النوع أعُب الرمي بشرط إسقاط األقرب األبعد يسمى اب٢بوايب
 حىب الصيب.

ملتـز  )دباؿ(العقد  )وجاز(ككاف كجو ا٤بناسبة قربو للمشي الذم ىو الغرض األًب، 
                                                 

 ذكره قبل بضعة أسطر. (ُ)
 (.ُْٕ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّٗٓ/ُُ(، كفاية النبيو )ِِٖ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ِ)
 (.ُّٖ/َُ(، ركضة الطالبْب )ُِٕ/ُِ(، العزيز )ِّٕ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ّ)
 (.ِّٖ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ِّٖ/َُ(، ركضة الطالبْب )ُِٖ/ُِانظر: العزيز ) (ْ)
 : يقاؿ سهم حاب إذا كقع حوؿ القرطاس الذم يرمى عليو.وايباغب (ٓ)
 (.ِِّ/ِ(، اتج العركس )ِٕ(، القاموس احمليط )ص: َِّٖ/ٔانظر: الصحاح ) 
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معلـو كلف يقوؿ إنساف ألخر: اـر عشرين فإف أصبت منها  )لراـ  على إصاابت من عدد(
ال يفيد ىذه الصورة أك ١بماعة ارموا عشرين فمن  (ُ)ك علي كذا ككبلـ أصلوعشر فل

أصاب فيها أكثر حاز ا٤باؿ كىذا جعالو ال مناضلة فإذا فعل اجملعوؿ لو ذلك لـز ا١باعل ما 
التزمو؛ ألنو بذؿ لو ا٤باؿ على عمل معلـو لغرض ظاىر كىو التحريض على الرمي 

تناضلْب أراد الرمي ُب نوبتو إف أصبت بسهمك ىذا ، كلو قاؿ شخص ألحد م(ِ)كمشاىدتو
فلك دينار فلصاب بو استحقو كحسبت لو أيضنا إصابتو من معاملتو الٍب ىو فيها، كلو 
ًنضل غّبه كا٤بشركط عشرة فشرط أف يناضل هبا اثنينا فلكثر جاز كإذا فاز هبا كاف ًنضبلن 

د ٖببلؼ اإلجارة ا٤بشبو هبا ا٤بناضلة؛ ٥بم ٝبيعنا كإ٭با استحق ىنا مالْب عن جهتْب بعمل كاح
ألف العمل ٍب راجع إذل ا٤بستلجر فا٤باؿ مستحق فيها برجوع العمل إليو ال ابلشرط كىنا 

 .(ّ)ليس راجعنا للشارط بل ىو مستحق ابلشرط
: "كقضيتو أنو ال ٯبب أجرة ا٤بثل عند الفساد؛ ألف العامل ال يعمل (ْ)قاؿ الرافعي

غّبه، كلف يقوؿ إنساف آلخر:  (ٓ)كُب نسخة )عنو وعن غَت(اؿ ملتـز العقد ٗب )ال(لغّبه"، 
اـر عشرة عُب كعشرة عنك أك عن زيد كعنك فإف كانت إصابتك عن نفسك مثبلن أكثر 

 )وال(، (ٔ)فلك كذا فبل يصح؛ ألنو يناضل نفسو فيجتهد ُب اإلصابة ُب أحد الشقْب فقط
فضل بو صاحبو من اإلصاابت كلف  أم: بسب خطااي )غبط فضلو(العقد ٗباؿ ملتـز 

يَباميا فيفضل أحدٮبا اآلخر إبصاابت ُب أثناء الرمي فيقوؿ لو: خذ مِب كذا كحط ما فضل 
 .(ُ)لك لتتساكل كيتم الرمي فمن فضل أخذ ا٤باؿ فبل ٯبوز؛ ألف خطا الفضل ال يقابل ٗباؿ

                                                 

 (.ِْٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ُ)
 (.ُٖٓ/ٓ(، الغرر البهية )ُِٔ/ُِ(، العزيز )ّْٖ/ٕانظر: البياف ) (ِ)
 (.ِّٕ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ُّٖ-َّٖ/َُ(، ركضة الطالبْب )ِٖٕ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ّ)
 (.ُِٕ/ُِالعزيز ) (ْ)
 دل أقف عليها. (ٓ)
 (.ُِٔ/ُِ(، العزيز )ُٓٗ/ٕ(، الوسيط )ِْٕ/ْانظر: األـ ) (ٔ)
 (.ّٖٖ/َُ(، ركضة الطالبْب )ِِٓ/ُِ(، العزيز )ُٗٗ/ٕانظر: الوسيط ) (ُ)
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بة كلو ببل كىو اإلصا )قرع نصل(إذا أطلقت ُب عقد ا٤بناضلة أقساـ  )واإلصابة(
اب٤بعجمة كالزام كىو أف يثقب النصل الغرض كال يثبت فيو أبف يعود أك  )ٍب خزؽ(خدش، 

كيضر ما  (ِ)لو فيو أم: معو ٗبعُب أنو كاؼ فبل يضر ما فوقو كما أيٌب )وبثبوت( ،(ُ)ٲبزؽ
 (ّ)ٗبعجمة فمهملة كيعتد بو )خسق(دكنو كال يضر سقوطو بعد ما ثبت كما لو قرع منو 

()وإف خ  .(ْ)النصل طرؼ الغرض كبقي بعضو خارجنا عنو، كيسمى ىذا خرمنا ـر
كا٤براد الثبوت حٌب ابلقوة فلو ثبت  (ٔ)خبلفنا ٤با ُب أصلو (ٓ)ىو ا٤بعتمد واشًتاط الثبوت

ُب نفيو فيو أك خرؽ كدل يثبت ٤بصادفتو ٫بو حصاة دل يعد خسقنا إال إف كاف فيو قوم ا٣برؽ 
لو من عدـ  (ٗ)ُب ىذه أيضنا بناء على ما مر (ٖ)بلفنا ٤با ُب أصلوخ (ٕ)لو دل يكن تلك الثقبة

 . (َُ)ابلراء كىو أف تثقبو كٱبرج من ا١بانب اآلخر )ٍب مرؽ(اشَباط الثبوت، 
عند إطبلؽ العقد عن بياف كاحد من ىذه األقساـ فإف بياف أحدٮبا ليس  )وأجزأ(

فإذا  )ال عما بعده(ه عما قبلو منها كإف نص على شيء منها بعْب ىو أك غّب  )ُكٌل(شرطنا 
، كأفاد (ُُ)شرط ا٣برؽ أجزأ عنو ا٣بسق ال القرع أك القرع أجزاء ا١بميع أك ا٤برؽ دل ٯبز غّبه

إبضافة القرع إذل النصل أف اإلصابة إ٭با ٙبسب بو كإف انكسر ىو أك السهم ال بفيوؽ السهم 

                                                 

 (.ُٗٔ/ُٓ(، اجملموع )ُِٗ(، التنبيو )ص: َِّ/ُٓكم الكبّب )انظر: ا٢با (ُ)
 سيذكره بعد بضعة أسطر. (ِ)
 (.ّٓٔ/ُُ(، كفاية النبيو )ّٕٓ(، كفاية األخيار )ص: ِْٖ/ِانظر: ا٤بهذب ) (ّ)
 (.ُُٕ/ٖ(، هناية احملتاج )ُٖٔ/ٓ(، الغرر البهية )ُٔٔ/ِانظر: اإلسعاد ) (ْ)
 (.ُُِ/ُِ(، العزيز )ْْٔ/ٕ(، البياف )ْٕٗ)ص: انظر: الشامل البن الصباغ  (ٓ)
 (.ّْٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٔ)
 (.ُٖٔ/ٓ(، الغرر البهية )ّٗ/ٖ(، التهذيب )ّٕٕ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ٕ)
 (.ّْٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٖ)
 ذكره قبل بضعة أسطر. (ٗ)
 (.ُّْ/َُ(، لساف العرب )ُُْ/ٔ)(، احملكم كاحمليط األعظم ُْٓٓ/ْانظر: الصحاح ) (َُ)
 (.ّٔٔ/ِ(، اإلسعاد )ُٕٗ/ُٓ(، اجملموع )َِّ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ُُ)
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فكل منهما على سواء  بوضع الوتر منو أك عرضو لداللة اإلصابة (ُ)كىو بضم الفاء
  .(ِ)/أ[ الرمي بل ٙبسب الرمية عليوَُِ]ؿ/

الدائر عليو أك السّب أك ا٣بيط ا٤بشدكد بو ا١بلد على ا١بريد   (ّ)ولو أصاب اعبلد أو اعبريد
، كمٌب شرط إصابة كاحد (ْ)كفى؛ ألف كبلن منها من الغرض ٖببلؼ ما تعلق بو؛ ألنو ليس منو

، كأفاده الَبتيب بْب القرع فا٣برؽ فا٣بسف فا٤برؽ، كأف اإلصابة (ٓ)تعْب كدل يكف إصابة غّبه
كال ٯبب التعرض ُب العقد  (ٔ)ٙبصل بكل كأف كبلن ٯبزئ عما بعده ال ما قبلو من زايدتو
، فاحملاطة أف يشَبط أف الناضل (ٕ)للمبادرة أك احملاطة بل ٰبمل ا٤بطلق على ا٤ببادرة؛ ألهنا الغالب

 .(ٖ)ابة صاحبو ٖبمسة مثبلن من عدد معلـو كعشرينمن زادت إصابتو على إص
 .(ٗ)أف يشَبط أف يسبق أحدٮبا إذل إصابة ٟبسة مثبلن من عشرين واؼببادرة

مع استوائهما ُب العدد ا٤برمي بو، كاحَبزا بذلك كما قااله عن الصورة  (َُ)قاؿ الشيخاف
ر لكن دل يستواي بعد، : "ٗببادرة" قاال: ألف األكؿ فيها بد(ُ)ا٤بذكورة عقب قوؿ ا٤بصنف

                                                 

 (.ِّٔ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ُّٖ/ْ(، ٦بمع ٕبار األنوار )َّٓانظر: البارع ُب اللغة )ص:  (ُ)
 (.ِّٔ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ّٕٓ/َُ(، ركضة الطالبْب )َُِ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 .: سعف النخل، الواحدة جريدة، ٠بيت بذلك ألنو قد جرد عنها خوصهااعبريد (ّ)
 (.ٓٗ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُِٕ(، ٙبرير ألفاظ التنبيو )ص: ِْٓ/ُانظر: مقاييس اللغة ) 
 (.ُُٗ/ُٓ(، اجملموع )ْٖٓ/ٕ(، البياف )ِٖٗ/ِانظر: ا٤بهذب ) (ْ)
 (.ّٕٓ/َُ(، ركضة الطالبْب )ِْٔ/ُٖهناية ا٤بطلب )(، ِْٕ/ْانظر: األـ ) (ٓ)
 (.َِٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ٔ)
 (.َُِ/ُِ(، العزيز )ٕٖ-ٖٔ/ٖ(، التهذيب )ْْٓ/ٕانظر: البياف ) (ٕ)
(، ٙبريػػر ألفػػاظ التنبيػػو َِْ(، حليػػة الفقهػػاء )ص: ِِٕانظػػر: الزاىػػر ُب غريػػب ألفػػاظ الشػػافعي )ص:  (ٖ)

 (.ِِٗ)ص: 
(، ا٢بػػػػاكم الكبػػػػّب َِْ(، حليػػػػة الفقهػػػػاء )ص: ُِِٕب غريػػػػب ألفػػػػاظ الشػػػػافعي )ص: انظػػػػر: الزاىػػػػر  (ٗ)

(ُٓ/ُِّ.) 
 (.ّٖٔ/َُ(، ركضة الطالبْب )َُِ/ُِانظر: العزيز ) (َُ)
 (.ّٗٔ/ّانظر: إخبلص الناكم ) (ُ)
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فإذا  )أًب مسبوؽ دبحاطة( (ُ)إلصابة منفعة أم: ألجلها كالتقييد بذلك من زايدتو )ولرجاء(
على إصابة اآلخر ٟبسة قبل ٛباـ الرمي لـز إٛبامو ١بواز أف  (ِ)زاد أحدٮبا ُب مثا٥با ا٤بذكور

دل يرج ابلتماـ الرفع  يصيب اآلخر فيما بقي ما ٱبرج بو زايدة ذاؾ عن كوهنا ٟبسة، أما إذا
عن نفسو كما لو رمى أحدٮبا ُب ا٤بثاؿ ٟبسة عشر فلصاهبا كرمى اآلخر ٟبسة عشر 
فلصاب منها ٟبسة فبل يلـز إٛباـ الرامي لعدـ فائدتو فإنو لو أصاب ُب ا٣بمسة الباقية دل 

 .(ّ)ٱبرج الفاضل عن كونو زاد عليو ٖبمسة
جاء كغّبه كما تقرر كما لو استواي ُب إصابة : "مسبوؽ" ا٤بفضل فيو بْب الر وخرج بقولو

 )و(، (ْ)ٟبسة أك أقل أك أكثر أك دل يستواي كزاد أحدٮبا أقل من ا٣بمسة فإنو ال فاضل
فإذا أصاب أحدٮبا ُب مثا٥با السابق ٖبمسة من  )غَت ُمساٍو دببادرة(لرجاء إصابة منفعة أًب 

العشرين ١بواز أف يصيب ُب الباقي عشرين كرمي اآلخر تسعة عشر كأصاب أربعة لـز إٛباـ 
فبل يكوف األكؿ ًنضبلن كإف أصاب اآلخر من تسعة عشر بثبلثة دل يتم العشرين كصار 

 .(ٓ)منضوالن ليلسو من ا٤بساكاة مع االستواء ُب رمي عشرين
كا٤بفضل فيو أيضنا بْب الرجاء كعدمو كما تقرر عن ا٤بساكم   "غّب مساك": واحًتز بقولو

نهما ٖبمسة فإنو ال ًنضل ُب ىذه كٗبا تقرر علم أنو لو شرط ُب ا٤ببادرة كلف أصاب كل م
ا٤باؿ ٤بن قدر فلصاب كاحد عشرة كاآلخر دكهنا فاألكؿ ًنضل كال يلـز إٛباـ العمل؛ ألف ما 
تعلق بو االستحقاؽ قدد، كأهنما إف شرطاه ُب احملاطة ٤بن زاد بعشرة من مائة فرمى كل 

سة عشر كاألكؿ ٟبسة دل يستحق األكؿ إال إف ًب ا٤بائة؛ ألف ٟبسْب فلصاب كاحد منها ٟب
استحقاقو منوط ٕبصوؿ عشرة من مائة كقد يصيب اآلخر فيما بقي ما ٲبنع حصوؿ عشرة 
لؤلكؿ ٖببلؼ ا٤ببادرة فإف اإلصابة بعدىا ال ترفع ابتدار األكؿ إذل ذلك العدد فظهر أف 

                                                 

 (.َِٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ُ)
 ذكره قبل بضعة أسطر. (ِ)
 (.ُٕٔ/ُٓ(، اجملموع )ُْٓ-َْٓ/ٕ(، البياف )ِٕٖ/ِانظر: ا٤بهذب ) (ّ)
 (.ِّْ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ّٖٔ/َُ(، ركضة الطالبْب )َُِ/ُِانظر: العزيز ) (ْ)
 (.ِْٖ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُِْ/ِ(، فتح الوىاب )ُّٔ/ُُانظر: كفاية النبيو ) (ٓ)
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كط فيها بل يعترب معها مساكاهتما ُب عدد االستحقاؽ ال ٰبصل ٗبجرد ا٤ببادرة إذل ا٤بشر 
، أك عجز الثاين عن ا٤بساكاة ُب اإلصابة كإف ساكاه ُب عدد األرشاؽ، كال ٗبجرد (ُ)األرشاؽ

اإلصابة من  )و(خلو عن ا٤بشركط عن احملاطة بل يعترب معو عجز الثاين عما ٲبنع منو، 
دوف   (ِ)كما أفاده كالموو من الريح قبل الرمي أك مع )بعاصف(السهم للغرض أك عدمها 

كال عليو  (ْ)فبل ٰبسب تلك الرمية للرامي خبلفنا ٤با ُب أصلو )لغو(أم: بسببو  (ّ)كالـ أصلو
/ب[ فيحسب السهم معها َُِ، ٖببلؼ اللينة ]ؿ/(ٓ)لقوة أتثّب الريح العاصف ُب السهم

ذا كانت اإلصابة أك فيما إ )و(مع أف ا١بو ال ٱبلو عنها غالبنا،  (ٔ)لو كعليو لضعف أتثّبىا
 )و(، (ٕ)أم: ابلعاصف العارض بعد الرمي حسب لو ذلك السهم ال عليو )بعارضو(عدمها 
، (ٖ)ال عليو أيضنا لو( )حسبأم: اب٤باشي العارض عن بعد الرمي كبهمة  )ماٍش(بعارض 

أك سهم أك كتر حصل لو منو ال إلساءتو بل لضعف اآللة ك٫بوه فإنو إذا  )ككسر قوس(
لسهم حينئذ حسب لو فإف اإلصابة مع النكبة تدؿ على جودة الرمي ال عليو أصاب ا

 .(َُ)كالتمثيل بذلك من زايدتو (ٗ)لعذره
كىذا  (ُ)إف أخطل لتقصّبه )وعليو(إف أصاب  )لو(حسب  )إبساءتو(إف كسر  )و( 

                                                 

 (.ِّٕ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ّٖٕ/َُ(، ركضة الطالبْب )ُِٓ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ُِٖشاد )ص: انظر: اإلر  (ِ)
 (.ّْٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ّ)
 انظر: ا٤بصدر السابق. (ْ)
 (.َْٓ(، الشامل البن الصباغ )ص: َْٔ/ٕ(، البياف )ُِٗانظر: التنبيو )ص:  (ٓ)
 (.ّٖٓ/َُ(، ركضة الطالبْب )ِٖٗ/ِ(، ا٤بهذب )ِِِ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ٔ)
 (.ُِٗ/ُٓ(، اجملموع )ُِِ/ُِزيز )(، العُِٔ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ٕ)
 (.ُٗ/ٖ(، التهذيب )َِٗ/ِ(، ا٤بهذب )ُُِ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ٖ)
 (.ُِٗ/ُٓ(، اجملموع )َِٗ/ِ(، ا٤بهذب )ِْٓ/ْانظر: األـ ) (ٗ)
 (.ُِٖانظر: اإلرشاد )ص:  (َُ)
 (.ِّٖ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ّٖٔ/ُُ(، كفاية النبيو )ّّٖ/َُانظر: ركضة الطالبْب ) (ُ)
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 . (ُ)التفصيل من زايدتو
كساره فيما ذكر، حٌب دخل السهم مقبض القوس كان وسقوط السهم ابؼببالغة ُب اؼبد

٫بو الغرض فإنو ٰبسب لو  (ِ)كلرض كشجرة أصاهبا ٍب ازدلف  )بثابت(للسهم  )كصدـ(
بقوؿ االحَباز عنو، كلو نقلت الريح الغرض فلصاب ٧بلو حسب لو إف   (ّ)كعليو لتقصّبه

كاف الشرط إصابة ككذا خسقنا كثبت ُب ٩باثل الغرض صبلبة كليننا أك إصابة حسب عليو ال 
، كإف أصاب سهمنا آخر عار فيو (ْ)نقلو حْب استقبلو السهم عن طريقو حسب عليولو كإف 

 .(ٓ)حسب لو إف كاف ا٤بشركط غّب خسق كإال دل ٰبسب لو كال عليو

                                                 

 (.ُِٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ُ)
 : أم انتقل ككثب.ازدلف (ِ)
 (.َِّ(، ٙبرير ألفاظ التنبيو )ص: ُِ/ّ(، مقاييس اللغة )ّٖٔ/ٕانظر: كتاب العْب ) 
 (.ِّٔ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ُّٕ-َّٕ/ُُ(، كفاية النبيو )ُّٗ/ُٓانظر: اجملموع ) (ّ)
 (.َٓٔ/ٗ(، النجم الوىاج )ِِِ/ُِ(، العزيز )ِٖٗ/ِانظر: ا٤بهذب ) (ْ)
 (.ّْٖ/َُ(، ركضة الطالبْب )ْٗٓ/ٕ(، البياف )ُِّ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ٓ)
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 باب يف األمياٌ
ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ژ آايت كقولو تعاذل:  (ُ)واألصل فيها قبل اإلصباعٝبع ٲبْب 

 .(ِ)اآلية ژۇ  
 . (ّ)"ال كمقلب القلوب" كاف ٰبلف بقولو: كما صح من كونو ملسو هيلع هللا ىلص

". ركاه أبو إف شاء هللا" ثبلث مرات ٍب قاؿ ُب الثالثة: "وهللا ألغزوف قريًشاكقولو: "
 .(ْ)داكد

أو نفس دمحم  ال والذي نفس أيب القاسم بيده"اليمْب قاؿ:  كصٌح كاف ملسو هيلع هللا ىلص إذا اجتهد ُب
 .(ٓ)"بيده

 اليد اليمُب كأطلقت على  وىو لغةكالقسم ألفاظ مَبادفة  (ٔ)ا٢بلف كاإليبلء )اليمُت(ك
                                                 

 (.َِْ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ُٖٖ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّٔٔ/ُانظر: اإلقناع ُب مسائل اإلٝباع ) (ُ)
 (.ٖٗسورة ا٤بائدة، اآلية ) (ِ)
/ بػػرقم ُِ/ٖف كالنػػذكر، ابب كيػػف كانػػت ٲبػػْب النػػيب ملسو هيلع هللا ىلص )أخرجػػو البخػػارم ُب صػػحيحو، كتػػاب األٲبػػا (ّ)

 ( من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما.ِٖٔٔ
 ُِّ/ّأخرجػػػو أبػػػو داكد ُب سػػػننو، كتػػػاب األٲبػػػاف كالنػػػذكر، ابب االسػػػتثناء ُب اليمػػػْب بعػػػد السػػػكوت ) (ْ)

 .(ِّٖٓبرقم 
 (: "صحيح لغّبه".ّٕٔ/٢ٔبساف على صحيح ابن حباف )كا٢بديث قاؿ عنو األلباين ُب التعليقات ا 
 ِِٓ/ّأخرجػػو أبػػو داكد ُب سػػننو، كتػػاب األٲبػػاف كالنػػذكر، ابب مػػا جػػاء ُب ٲبػػْب النػػيب ملسو هيلع هللا ىلص مػػا كانػػت ) (ٓ)

( كبلٮبػا مػن حػديث أيب سػعيد ا٣بػدرم رضػي ُُْْْبػرقم  ِّ/ُٖ(، كأٞبد ُب مسنده )ِّْٔبرقم 
 هللا عنو.

 (.ِٖٔهبذا اللفظ ضعفو األلباين ُب ضعيف ا١بامع الصغّب )ص: كا٢بديث  
 ٕٔٔ/ُكقػد ركاه ابػن ماجػو ُب سػػننو، كتػاب الكفػارات، ابب ٲبػْب رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الػٍب كػاف ٰبلػف هبػػا ) 

: "كالػذم نفػػس دمحم ( مػن حػػديث رفاعػة ا١بهػػِب هنع هللا يضر، كلفظػو: كػاف النػػيب ملسو هيلع هللا ىلص إذا حلػف قػػاؿََِٗبػرقم 
 بيده".

 (.َُُ/ٓكصححو األلباين ُب سلسلة األحاديث الصحيحة ) 
 : اليمْب مطلقا.لغة اإليالء (ٔ)

= 
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 . (ُ)مُبا٢بلف كما ٰبفظ يده الي
ماضينا كاف أك مستقببلن نفينا أك إثبااتن ٩بكننا أك ٩بتنعنا   )غَت اثبت(أمر  )ربقيق( واصطالًحا

 (ِ)كؤلقتلن ا٤بيت صادقة كانت أك كاذبة مع العلم اب٢باؿ أك مع ا١بهل بو من كل مكلف ٨بتار

الواجب ىو بتحقيق ما ال ٯبب أك ألف غّب  (ّ)كما علم ٩با قدمو ُب الطبلؽ، كتعبّب أصلو
 ا٤بمتنع كا٤بمكن هبما قسيماف لو، كليسا قسمْب الثابت لصدقو اب٤بوجود ا٤بمكن.

لغو اليمْب فليست بيمْب كىي أف ٰبلف ببل قصد ابف يسبق لسانو إذل  وخرج ابلتحقيق
اجو  ال كهللا اترة كبلى كهللا أخرل أك أبف  :أك صلو كبلـ (ْ)لفظها كقولو ُب حالة غضب أك ١بى

 .(ٓ)شيء فيسبق لسانو إذل غّبهٰبلف على 
فلو ٝبع بْب ال كهللا  (ٔ)ال كهللا كبلى كهللا كال شيء فيها لآلية السابقة وصح لغو اليمُت

 كبلى كهللا يب كبلـ كاحد.
: األكذل لغو كالثانية منعقدة؛ ألهنا استدراؾ مقصود منو كيصدؽ مدعي (ٕ)قاؿ اؼباوردي

صدؽ ظاىرنا كما ال يصدؽ ظاىرنا ُب الطبلؽ عدـ قصدىا حيث ال قرينة نكذبو كإال ي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

: حلػػف الػػزكج القػػادر علػػى الػػوطء ابهلل تعػػاذل أك صػػفة مػػن صػػفاتو علػػى تػػرؾ كطء زكجتػػو ُب اصػػطالحا 
 قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر.

 .(ُٓ/ٓ، مغِب احملتاج )(ٔٓ(، أنيس الفقهاء )ص: ِٖٔألفاظ التنبيو )ص: انظر: ٙبرير  
 (.ُٔ(، أنيس الفقهاء )ص: ُٖٔ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِْٔ/ُّانظر: لساف العرب ) (ُ)
 .(َُٖ/ٔ، مغِب احملتاج )(ُٔ(، أنيس الفقهاء )ص: ٔٔانظر: طلبة الطلبة )ص:  (ِ)
 (.ْْٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ّ)
: بفػػتح الػػبلـ مصػػدر ١بجػػت يلػػج ١باجػػا ك١باجػػة فهػػو ١بػػوج ك١بوجػػة اب٥بػػاء للمبالغػػة كا٤ببلجػػػة: جػػاجللا (ْ)

 التمادم ُب ا٣بصومة.
 (.ّْٓ/ِ(، لساف العرب )ُِٕ(، ٙبرير ألفاظ التنبيو )ص: ّّٕ/ُانظر: الصحاح ) 
 (.ْٖٓ/َُ(، البياف )ُّٗ(، التنبيو )ص: َِْانظر: اللباب )ص:  (ٓ)

 (.ٖٗ. سورة ا٤بائدة، اآلية )ژڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ژ كىي قولو تعاذل:   (ٔ)
 (.ِٖٗ/ُٓا٢باكم الكبّب ) (ٕ)
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كالعتاؽ كاإليبلء مطلقنا لتعلق حق الغّب بو؛ كألف العادة جرت إبجراء ألفاظ اليمْب ببل قصد 
، كلو حلف ال يدخل كدائم (ُ)ٖببلؼ ىذه الثبلثة فدعواه فيها ٖببلؼ الظاىر فبل يصدؽ
ؽ أك عتق كمثلهما اإليبلء ابهلل قاؿ: أردت شهرنا صدؽ ظاىرنا أيضنا ما دل يكن حلفو بطبل

 لتعلقو ٕبق آدمي.
كؤلموتن أك ال أصعد السماء فليست ٲبيننا أيضنا لتحققو ُب   وخرج بغَت اثبت الثابت

نفسو ال معُب لتحقيقو؛ كألنو ال يتصور فيو ا٢بنث، كإ٭با انعقدت ٗبا ال يتصور فيو الرب  
لي بتعظيم اسم هللا تعاذل كامتناع كليقتلن ا٤بيت أك ليصعدف السماء؛ ألف امتناع ا٢بن ث ال ٱبًي

 .(ِ)الرب ٱبل بو فيخرج إذل التكفّب
ېئ   /أ[ُُِ]ؿ/ۈئ  ېئ  ېئ ژ لقولو تعاذل:  (ّ)واعلم أف اليمُت مكروىة

 .(ٓ)لًتيصىدَّقيواأم: ال تكثركا منها  (ْ) ژىئ
 .(ٔ)"ا٢بلف حنث أك ندـ" وصح
لى خرب لو هللا إف دل تتب لتندـ ، ال يكره رل طاعة كالبيعة على ا١بهاد كا٢بب عنعم

 .(ٕ)كاليمْب الصادقة ُب الدعاكم كاحملتاج إليها لتوكيد كبلـ كتعظيم أمر

                                                 

 (.ِّ/َُ(، النجم الوىاج )ّ/ُُ(، ركضة الطالبْب )َِّ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ُْٕ/ٖ(، هناية احملتاج )َُٖ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُٖٖ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ِ)
 (.ِْْ/ِ(، فتح الوىاب )ُّْ/ُْ(، كفاية النبيو )ِْٗ/َُظر: البياف )ان (ّ)
 (.ِِْسورة البقرة، اآلية ) (ْ)
 (.َّٔ/ْ(، إعانة الطالبْب )ِْٗ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ِْٔ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٓ)
ابػن (، ك َُِّبػرقم  َٖٔ/ُأخرجو ابن ماجو ُب سننو، كتاب الكفػارات، ابب اليمػْب حنػث أك نػدـ ) (ٔ)

(، كالبيهقػػػػي ُب سػػػػننو ّٖٕٓبػػػػرقم  ّّٔ/ْ(، كا٢بػػػػاكم ُب ا٤بسػػػػتدرؾ )ُٖٗ/َُحبػػػػاف ُب صػػػػحيحو )
 (.  ُّٖٗٔبرقم  ْٓ/َُالكربل )

 (.ِِّ/ٖكا٢بديث صححو ا٤بؤلف، كلكن ضعفو األلباين ُب سلسلة األحاديث الضعيفة ) 
 (.ِْٔ/ْ)(، أسُب ا٤بطالب ِٓ/َُ(، النجم الوىاج )َِّ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ٕ)
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كذكر صورنا ٕبث فيها كأف ا٢بلف  (ِ)ورده ابن عبدالسالـ: كال ٯبب أصبلن (ُ)قاؿ اإلماـ
أك ُب على ماض كذابن مع العلم اب٢باؿ ىو اليمْب الغموس؛ ألهنا تغمس صاحبها ُب اإلٍب 

 .(ّ)النار كىي من الكبائر كفيها الكفارة
ُب ا٢بد فقاال:  (ٔ)وزاد الشيخاف: كالتعزير، (ٓ)وابن الصالح (ْ)قاؿ ابن عبدالسالـ

 أك صفة من صفاتو. )ابسم خاص هلل(اليمْب ٙبقيق األمر أك توكيده 
لى يشبو أف ذكر االسم أك الصفة ال تدخل ُب حقيقتها إلطبلقها ع (ٕ)وقوؿ الرافعي

ا٢بلف لغّب هللا أجيب عنو أبف الكبلـ ُب حقيقة اليمْب الشرعية ا٤بوجبة للكفارة فخرج 
لصحة  (ٖ)ا٢بلف اب٤بخلوؽ انتهى، كالنيب كالكعبة فإنو غّب منعقد كتعمد ا٢بلف بو مكركه

 كالنص على أنو معصية للمبالغة ُب التعبّب منو. (ٗ)النهي عنو
عتقده ُب هللا تعاذل كفر كعليو ٰبمل ا٣برب الصحيح: ، إف انعقد فيو من التعظيم ما ينعم

                                                 

 (.ِّٗ/ُٖهناية ا٤بطلب ) (ُ)
 (.ِٖ/ِقواعد األحكاـ ُب مصاحل األًنـ ) (ِ)
 (.ْٖٖ/َُ(، البياف )ُّٗ(، التنبيو )ص: ِٕٔ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ّ)
 (.ُٓٗ/ُقواعد األحكاـ ُب مصاحل األًنـ ) (ْ)
 (.ْٖٕ/ِفتاكل ابن الصبلح ) (ٓ)
 (.ّ/ُُلبْب )(، ركضة الطاِِٖ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ِِٗ/ُِالعزيز ) (ٕ)
 (.ٗ/َُ(، النجم الوىاج )ُٓ/ُٖ(، اجملموع )ٓٗ/ّانظر: ا٤بهذب ) (ٖ)
(، ْٔٔٔبػػرقم  ُِّ/ٖأخرجػػو البخػػارم ُب صػػحيحو، كتػػاب األٲبػػاف كالنػػذكر، ابب ال ٙبلفػػوا آبابئكػػم ) (ٗ)

(  ُْٔٔبػػرقم  ُِٕٔ/ّكمسػػلم ُب صػػحيحو، كتػػاب األٲبػػاف، ابب النهػػي عػػن ا٢بلػػف بغػػّب هللا تعػػاذل )
كبلٮبا من حػديث عبػد هللا بػن عمػر رضػي هللا عنهمػا: أف رسػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أدرؾ عمػر بػن ا٣بطػاب، كىػو 
يسّب ُب ركب، ٰبلف أببيو، فقاؿ: "أال إف هللا ينهػاكم أف ٙبلفػوا آبابئكػم، مػن كػاف حالفػا فليحلػف ابهلل 

 .أك ليصمت"
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 .(ُ)""من حلف بغّب هللا فقد كفر أك فقد أشرؾ
ُب قصة  (ّ)، كعليو ٰبمل خرب الصحيحْب(ِ)غّبه فهو لغو اليمْب وخرج ابلتعمد

  ."فلح كأبيو إف صدؽاألعرايب الذم قاؿ: ال أزيد على ىذا كال أنقص "أ
: إف فعل كذا فهو يهودم أك برئ من هللا كرسولو أك الكعبة أك اإلسبلـ أك وما لو قاؿ

 (ْ)كما اقتضاه كالـ األذكارمستحل ا٣بمر ٍب إف قصد بو تبعيد نفسو عن ذلك أك أطلق 
 ا.دل يكفر لكنو ارتكب ٧برمن  (ٓ)خالفًا ؼبا حبثو اإلسنوي

من حلف فقاؿ كىو: " (ٔ)أف أيٌب ابلشهادتْب كإف كاف ظىاًىري ُب الصحيحْب وسن لو
 ". ال إلو إال هللا: ُب حلفو ابلالت والعزي فليقل

كٯبب التوبة من  االقتصار على ال إلو إال هللا كأف يستغفر لكل من تكلم بكبلـ قبيح 

                                                 

بػػػػػػرقم  ِِّ/ّاب األٲبػػػػػػاف كالنػػػػػػذكر، ابب ُب كراىيػػػػػػة ا٢بلػػػػػػف ابآلابء )أخرجػػػػػػو أبػػػػػػو داكد ُب سػػػػػػننو، كتػػػػػػ (ُ)
 ُِٔ/ّ(، كالَبمذم ُب سننو، أبواب النػذكر كاألٲبػاف، ابب مػا جػاء ُب كراىيػة ا٢بلػف بغػّب هللا )ُِّٓ
( ْٓبػػػرقم  ٓٔ/ُ(، كا٢بػػػاكم ُب ا٤بسػػػتدرؾ )َِٕٔبػػػرقم  ِْٗ/َُ(، كأٞبػػػد ُب مسػػػنده )ُّٓٓبػػػرقم 

 عبيدة هنع هللا يضر.ٝبيعهم من حديث سعد بن 
كا٢بػػديث حسػػنو الَبمػػذم، كقػػاؿ ا٢بػػاكم: "ىػػذا حػػديث صػػحيح علػػى شػػرط الشػػيخْب"، كأيضػػا صػػححو  

 (.ُٖٗ/ٖاأللباين ُب إركاء الغليل )
 (.ٗ/َُ(، النجم الوىاج )َُْ/ُْ(، كفاية النبيو )ِّٔ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
ابب بيػػػاف الصػػػػلوات الػػػٍب ىػػػي أحػػػد أركػػػػاف أخرجػػػو بلفػػػظ ا٤بؤلػػػف مسػػػلم ُب صػػػػحيحو، كتػػػاب األٲبػػػاف،  (ّ)

(، كأخرجػػػو البخػػػارم ُب صػػػحيحو، كتػػػاب اإلٲبػػػاف، ابب الزكػػػاة مػػػن اإلسػػػبلـ ُُبػػػرقم  ُْ/ُاإلسػػػبلـ )
 ( بدكف "كأبيو".ْٔبرقم  ُٖ/ُ)

 (.ْٓٓاألذكار للنوكم )ص:  (ْ)
 (.َُٔ/ٗا٤بهمات ) (ٓ)
ٰبلػػػف ابلػػػبلت كالعػػػزل كال ابلطواغيػػػت أخرجػػػو البخػػػارم ُب صػػػحيحو، كتػػػاب األٲبػػػاف كالنػػػذكر، ابب ال  (ٔ)

(، كمسػلم ُب صػحيحو، كتػاب األٲبػاف، ابب مػن حلػف ابلػبلت كالعػزل، فليقػل: َٓٔٔبػرقم  ُِّ/ٖ)
 ( كبلٮبا من حديث أبو ىريرة هنع هللا يضر.ُْٕٔبرقم  ُِٕٔ/ّال إلو إال هللا )
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 .(ُ)كل كبلـ ٧بـر كإف قصد الرضى بذلك إف فعلو كفر ُب ا٢باؿ
ابسم هللا أك صفتو ما دل يعقبها إبف شاء هللا أك إف دل يشل هللا أك إال  وؿبل انعقاد اليمُت

 أف يشاء هللا.
 .(ِ)كما جـز بو الشيخافكإال دل ينعقد  ويوجد شروط االستثناء السابقة ُب الطالؽ

كلو بطبلؽ كعتق كتوسيطو كعلى اإلقرار فلو قاؿ: إف شاء  قدديو على اغبلفويصح ت
ر بعاطف كغّبه قصد استثناؤٮبا معنا أك أطلق دل يقعا إذ الشرط هللا أنت طالق عبدم حي 

ا٤بتقدـ على متعاطفات تفرد إذل ٝبعيها كا٤بتلخر عنها كال يضر حذؼ العاطف؛ ألنو قد 
ف شاء هللا طالق ٍب يقع أك أنت طالق إف شاء هللا ٰبذؼ مع إرادة العطف، أك أنت إ

ر، كنول صرؼ االستثناء إليهما صح فإف دل ينوه انصرؼ إذل األكؿ خاصتو فيقع كعبدم حي 
 .(ْ)، كسيلٌب ُب التعليق ٗبشيئة ا٤بخلوؽ(ّ)العتق فقط
كما  أ٠باؤه تعاذل أنواع ماال ٰبتمل غّبه كما ٰبتمل غّبه كالغالب إطبلقو عليو تعاذل )و(

فيو ا٢بالف إذا قاؿ: أردت بو غّب هللا  )ال يَُديُن(ٰبتمل غّبه كإطبلقو عليهما سواء فاألكؿ 
كاإللو  )كوهللا والرضبن(سواء أكاف من أ٠بائو ا٢بسُب مع انضماـ شيء آخر إليو أـ ال  

 كرب العا٤بْب كمالك يـو الدين، كخالق ا٣بلق كا٢بي الذم ال ٲبوت، كاألكؿ الذم ليس قبلو
شيء كالواحد الذم ليس كمثلو شيء أـ دل يكن منها كالذم أعبده أك أسجد لو أك أصلي 
لو كالذم فلق ا٢ببة أك نفسي بيده ؛ ألف ٝبيع ىذه األ٠باء ك٫بوىا ال تقبل الصرؼ عن هللا 

سبحانو كتعاذل إذل غّبه ال ظاىرنا كال ابطننا كإف نواه؛ ألف اللفظ ال يصح لغّبه
(ٓ). 

ٗبا إذا كاف  (ٕ)وقيده اؼباوردي/ب[ ُُِ، ]ؿ/(ٔ)ىو ما أطلقوه إللووما ذكره ُب ا
                                                 

 (.ِِْ/ْ)(، أسُب ا٤بطالب ُِ/َُ(، النجم الوىاج )ٕ/ُُانظر: ركضة الطالبْب ) (ُ)
 (.ٖٗ/ٖ(، ركضة الطالبْب )ّٔ/ٗانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ِِْ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ٓ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ِِّ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
 (.  ُْٓانظر: )ص:  (ْ)
 (.ُٖٖ/ٓ(، الغرر البهية )ِْٓ(، شرح ا٢باكم الصغّب للقونوم )ص: ٖٗ/ٖانظر: التهذيب ) (ٓ)
 (.ِْْ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ُُ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ُِْ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ِٕٓ/ُٓا٢باكم الكبّب ) (ٕ)



 

 

 
 

297 

 اإليداد شزح اإلرشاد البٍ حجز اذليتًي

فإف دل يكن منهم لعبدة األكاثف توقف االنعقاد ابطننا على إرادهتم  ا٤بًلكا٢بالف من أىل 
 ١بعلهم ىذا االسم مشَبكنا بْب هللا كأكاثهنم.

 ُب الذم أعبده ك٫بوه. مثلو (ُ)وأيٌب
ونو ٧بل كفاؽ كإال فالنكر كا٤بضاؼ كذلك، كقوؿ لك وجعلو الرضبن ابلالـ من اػباص

فبل عربة بو كما لو  (ّ)ُب حق مسيلمة: ال زلت رٞباًنن من تعنتهم ُب كفرىم (ِ)أىل اليمامة
إطبلقو عليو سبحانو  )غالب(ٙبقيق غّب اثبت ابسم  )أو(٠بى كافر أ٥بتو ابسم ا١ببللة، 

لو عن اليمْب  )بال صارؼ(كاف   كىذا ىو القسم الثاين كحكمو انعقاد اليمْب بو حيث
سول أبوابو هللا أك أطلق ٖببلؼ ما إذا صرفو أبف نول بو غّب هللا فإنو ينصرؼ الحتماؿ 

كا١ببار كا٤بتكرب كالبارم  )كوالرحيم واػبالق والرازؽ واغبق والرب(اللفظ لو كقد نواه كذلك 
 .(ْ)كالقادر كالقاىر

يم كالناصر إذ يقاؿ فبلف رحيم القلب، كخالق : كالعزيز كا٤بلك كالعظ(ٓ)قاؿ ُب الكفاية
 (ٕ)ژٴۇ  ۋ  ژ كرازؽ ا١بيش قاؿ تعاذل:  (ٔ)ژ  ڦڤ  ڦژ اإلفك قاؿ تعاذل: 

ككبلـ حق كرب الدار كجبار ُب قومو كمتكرب عليهم كقادر عليهم كقاىر لعدكه كعزيز مصر، 
 )أو(رمتو اب١بر، كملك الدينار كعزيز النفس كًنصر ٤بن استنصره، ككذا قولو: كحق هللا كح

                                                 

 (.  ّٔٗانظر: )ص:  (ُ)
: ىػػم بنػػو حنيفػػة بػػن ١بػػيم بػػن صػػعب، كىػػم أصػػحاب ٬بػػل كزرع. ككػػانوا قػػد تبعػػوا مسػػيلمة أىػػل اليمامػػة (ِ)

 .الكذاب ا٤بتنيب ٍب أسلموا زمن أيب بكر رضى هللا عنو كقتل مسيلمة
(، الػػركض األنػػف ِٖٖ/ْ(، األنسػػاب للسػػمعاين )َّٗٝبهػػرة أنسػػاب العػػرب البػػن حػػـز )ص: انظػػر:  

(ْ/ّّ.) 
 (.ِ/ُ(، فيض القدير )ّ/ٕ(، إرشاد السارم للقسطبلين )ّٗٓ/ُّانظر: فتح البارم البن حجر ) (ّ)
 (.ِٕ/ُٖ(، اجملموع )ُِْ/ُِ(، العزيز )ْٕٗ-ْٔٗ/َُانظر: البياف ) (ْ)
 (.ُْٔ/ُْكفاية النبيو ) (ٓ)
 (.ُٕسورة العنكبوت، اآلية ) (ٔ)
 (.ٓسورة النساء، اآلية ) (ٕ)
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)كوعظمتو وعزتو وحقو ذاتية لو تعاذل كبصره ككربايئو ك )صفة(ٙبقيق غّب اثبت بذكر 
كقدرتو ك٠بعو كبصره ككربايئو كجبللو كبقائو كقرآنو ككتابو فينعقد  وكالمو وعلمو ومشيئتو(

 (ِ)صلوٖببلؼ ما إذا صرؼ كما أفاده كبلـ أ (ُ)اليمْب بواحد ٩با ذكر سواء أنواىا أـ أطلق
ببل نية غّب؛ ألنو قد يصرفها عن اليمْب كال ينوم شيئنا فانصرؼ كلف يريد بنحو العظمة 
ظهور آاثرىا على ا٣بلق فقد يقاؿ: عاينت عظمتو كعزتو ككربايءه كجبللو كيراد مثل ذلك 
كبنحو القرآف ا٣بطبة أك الصبلة كابلكبلـ ا٢بركؼ كاألصوات الدالة عليو كبنحو العلم ا٤بعلـو 

اب٢بق العبادات كابلسمع كالبصر ا٤بسموع كا٤ببصر فقد يقاؿ ُب الدعاء اغفر علمك فينا ك 
أم: معلومك كيقاؿ: انظر إذل قدرة هللا أم: مقدكره فيكوف كقولو: كمعلـو هللا كخلقو كرزقو 

 .(ّ)كسائر صفات الفعل كذلك ليس بيمْب
رٞبة هللا كغضبو إف أراد  : كسلطاف هللا ٲبْب إف أراد القدرة ال ا٤بقدكر، ككذاوقولو

، كصفة الذات ما استحقو تعاذل ُب (ْ)إرادهتما ال إف أطلق أك أراد فعل النعمة أك العقوبة
األزؿ كما ال يزاؿ، كصفة الفعل ما استحقو فيما ال يزاؿ إذ ال يقاؿ: رزؽ ُب األزؿ إال ٦بازنا 

 .(ٓ)إال ابعتبار ما يؤكؿ إليو األمر
ُب ا٤بًب فينعقد بو اليمْب كإف أطلق أبف دل يرد حرمتو أك كما ذكر   واغبلف ابؼبصحف

حرمة ما فيو أك القرآف؛ ألنو إ٭با ينعقد بو ا٢بلف ابلقرآف ا٤بكتوب ككاف ىو ا٤بتبادر عند 
، ككل من األلفاظ السابقة ٲبْب بشرطو (ٕ)، ٖببلؼ ما لو أراد بو الرؽ أك ا١بلد(ٔ)اإلطبلؽ

ى بصيغة الفعل ا٤باضي أك ا٤بضارع ا٤بشتق من لفظ ا٢بلف السابق حاؿ كوف نظّبنا ٤با إذا أت

                                                 

 (.ِّٔ(، منهاج الطالبْب )ص: ْٖٗ/َُ(، البياف )ٔٗ/ّانظر: ا٤بهذب ) (ُ)
 (.ْْٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ِ)
 (.ُِْ/ُْ(، كفاية النبيو )ُِ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ِّْ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ُٓ/َُ(، النجم الوىاج )ٕٖ/ُُ(، ركضة الطالبْب )َّٓ/ُِ) انظر: العزيز (ْ)
 (.َِٗ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُّٖ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِْْ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٓ)
 (.ُْ/َُ(، النجم الوىاج )ُّ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ٗٗ/ٖانظر: التهذيب ) (ٔ)
 (.ِٕٓا٢باكم الصغّب للقونوم )ص: (، شرح َِْ/ُْ(، كفاية النبيو )ِْْ/ُْانظر: العزيز ) (ٕ)
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أك أقسمت كأكرل أك آليت ابهلل ألفعلن  )وأُقسم(أك حلفت  )كأحلف(كالقسم كاإليبلء، 
أيضنا؛  (ُ)ككل من ىذه أيضنا ٲبْب لكن إف أراد بو االشياء أك أطلق خبلفنا ٤با يوٮبو إطبلقو

ٖببلؼ ما إذا أراد  (ّ)ژائ   ى  ى  ائ ژ قاؿ تعاذل:  (ِ)ألنو عرؼ الشرع
اب٤بضارع الوعد اب٣بلف كاب٤باضي اإلخبار فإنو يقبل ظاىرنا كابطننا كلو ُب اإليبلء فبل يكوف 

، كإ٭با دل يصدؽ ُب قصده عدـ اإليبلء فيما مر؛ ألنو ىنا ادعى ما يوافقو ظاىر (ْ)ٲبيننا
: كهللا ال فعلت كذا ال /أ[ أقسمت أك أقسم ك٫بوه ٖببلفو ٍب ألف قولوُِِالصيغة من ]ؿ/
 يوافق ما ادعاه.
أيضنا االنعقاد بنحو أحلف كإف دل يذكر اسم هللا كليس كذلك بل عند  (ٓ)وظاىر عبارتو

حذفو ال يكوف ٲبيننا ال صرٰبنا كال كناية كإف نول اليمْب؛ ألنو دل ٰبلف ابهلل تعاذل كال بصفة 
 .(ٔ)ما مرمن صفاتو، كاليمْب ٙبقيق غّب اثبت بصريح فيها كىو 

ٰبتاج إذل نية كىي أف  )أو كناية(ما ٰبصل بو االنعقاد عند اإلطبلؽ  وعلم أف اؼبراد بو
ألفعلن كذا ٔبره أك نصبو أك ضمو أك إسكانو  )هللا(أيٌب اب١ببللة مثبلن مع حذؼ القسم ٫بو 

بو كإف قيل  (ٖ)أك اللحن (ٕ)كىي أحرؼ القسم )اتء(ال  )ابء و(ال  )بال واو و(حاؿ كونو 
ُب الرفع مع حذؼ ا٢برؼ ال ٲبنع االنعقاد على أنو ال ٢بن أك الرفع ابالبتداء أم: هللا 

                                                 

 (.ْْٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ُ)
 (.ِْْ/ُْ(، كفاية النبيو )ِْٗ/ُٖ(، هناية ا٤بطلب )ِّٖ/ٓانظر: األـ ) (ِ)
 (.َُٗسورة األنعاـ، اآلية ) (ّ)
 (.ّٔ/ُٖ(، اجملموع )َٖٓ/َُ(، البياف )ٗٗ/ّانظر: ا٤بهذب ) (ْ)
 (.ْْٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٓ)
 (.  ِّٗانظر: )ص:  (ٔ)
 (.ّْ/ُٖ(، اجملموع )ِٕٔ/ُٓ(، ا٢باكم الكبّب )َّْانظر: اللباب )ص:  (ٕ)
 : ىو ا٤بيل عن جهة االستقامة؛ يقاؿ: ٢بن فبلف ُب كبلمو إذا ماؿ عن صحيح ا٤بنطق.اللحن (ٖ)
 (.ُٓٓ/٤ِبصباح ا٤بنّب )(، اَّٖ/ُّ(، لساف العرب )ُِْ/ْانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث ) 
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أحلف بو كالنصب بنزع ا٣بافض كا١بر ٕبذفو كإبقاء عملو كاإلسكاف إبجراء الوقف ٦برل 
 .(ُ)األصل

كىي  (ِ)"ما صح من قولو ملسو هيلع هللا ىلص ُب خرب ركانة: "هللاي ما أردت إال كاحدة ودليل ذلك
 .(ّ)ابلرفع كاب١بر كصح ابلنصب

 .ٓ()" ابلنصبهللا قتلت أاب جهل": ْ()قاؿ البن مسعودملسو هيلع هللا ىلص كركل الطرباين أنو 
كؼ الثبلثة تكوف صرٰبنا كىو كذلك كإف ٢بن فرفع ا٥باء أنو مع أحد ا٢بر  (ٔ)وأفهم كالمو

 .(ٕ)أك أسكنها كما مر

                                                 

 (.ِّْ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ُٖ/َُ(، النجم الوىاج )ِّٗ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
(، كالَبمػػذم ُب سػػننو، َِِٔبػػرقم  ِّٔ/ِأخرجػػو أبػػو داكد ُب سػػننو، كتػػاب الطػػبلؽ، ابب ُب البتػػة ) (ِ)

(، كابػػن ماجػػو ُُٕٕ بػػرقم ُْٕ/ِأبػػواب الطػػبلؽ كاللعػػاف، ابب مػػا جػػاء ُب الرجػػل يطلػػق امرأتػػو البتػػة )
 ُٗ/ْ(، كابػن أيب شػيبة ُب مصػنفو )َُِٓبػرقم  ُٔٔ/ُُب سننو، كتػاب الطػبلؽ، ابب طػبلؽ البتػة )

 (.ُُِّٖبرقم 
كا٢بػػػػديث ضػػػػعفو الَبمػػػػذم، كقػػػػاؿ ابػػػػن حجػػػػر: "كاختلفػػػػوا ىػػػػل ىػػػػو مػػػػن مسػػػػند ركانػػػػة، أك مرسػػػػل عنػػػػو، 

قػػاؿ ابػػن عبػػد الػػرب ُب التمهيػػد: كصػػححو أبػػو داكد كابػػن حبػػاف كا٢بػػاكم، كأعلػػو البخػػارم ابالضػػطراب، ك 
 (.ُِْ/ٕ(، إركاء الغليل )ْٖٓ/ّضعفوه". كضعفو أيضنا األلباين. انظر: التلخيص ا٢ببّب )

 (.ِٗٓ(، شرح ا٢باكم الصغّب للقونوم )ص: ُْٖ/ُْ(، كفاية النبيو )َْٓ/َُانظر: البياف ) (ّ)
هنع هللا يضر، أحػد العشػرة ا٤ببشػػرين  ا٥بػذرل: عبػػد هللا بػن مسػعود بػن غافػػل بػن حبيػب بػن مضػػر ابػن مسػعود ىػو (ْ)

اب١بنػػة، كػػاف إسػػبلمو قػػدٲبا ُب أكؿ اإلسػػبلـ، ككػػاف يعػػرؼ ُب الصػػحابة بصػػاحب السػػواد كالسػػواؾ، شػػهد 
ا كا٣بندؽ كا٢بديبية، كىو أكؿ من جهر ابلقرآف ٗبكة توُب سنة   ىػ، كدفن ُب البقيع.ِّبدرا كأحدن

 (.  ُٖٗ/ْ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ُّٖ/ّ(، أسد الغابة )ٕٖٗ/ّانظر: االستيعاب ) 
( مػن طريػق أيب إسػحاؽ الفػزارم، عػن أيب عبيػدة، َْٕٖبرقم  ّٖ/ٗأخرجو الطرباين ُب ا٤بعجم الكبّب ) (ٓ)

دل يسػمع  -ن عبد هللا بن مسػعود كىو اب -عن ابن مسعود . كإسناده ضعيف النقطاعو، فإف أاب عبيدة 
 (.ِٔٓمن أبيو. انظر: ا٤براسيل البن أيب حاًب )ص: 

 (.ِِٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ٔ)
 أسطر. ةذكره قبل بضع (ٕ)
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، لو أتى أبحد الثبلثة ٍب قاؿ: أردت اتهلل أك كهللا أك ابهلل ٍب ابتدأت ألقبلن قيبل كلو نعم
 .(ُ)ُب حق اآلدمي كاإليبلء فيما يظهر الحتمالو

 ٫بو أحلف ٖببلؼ ما لو أراد ُب (ّ)بنظّب ما مر أوؿ الباب (ِ)ويفرؽ بينو وبُت ما مر
كما أيٌب ُب   (ْ)كلو قاؿ لو القاضي قل: كهللا فقاؿ: ابهلل دل ٰبسب ٲبيننا ،اليمْب أك أطلق

 النكوؿ مع ما يتعلق بو.
كقدـ الواك؛ ألهنا أكثر استعماال من الباء ٍب التاء؛ ألهنا أكثر من الباء، كال ينافو أف 

غلبة بل من حيث أهنا صلة ٫بو ا٢بلف فكاف األصل ىو الباء؛ ألنو ليس من حيث ال
ا٢بالف بقوؿ أقسمت ٍب ٤با كثر االستعماؿ كفهم ا٤بقصود كحذؼ الفعل ٍب تليها ُب أصالة 

 .(ٓ)الواك لدخو٥با على الظاىر فقط ٍب التاء الختصاصها بلفظ ا١ببللة
ن الوخامة كتراث م (ٕ)، كلكوهنا قد ينوب مناب الواك كما ُب ٚبمة(ٔ)وشذ َتِرَب الكعبة
إذل األصالة فرتبها ٕببسها،  (ٗ)إذل االستعماؿ فرتبها ٕببسو كأصلو (ٖ)كالوراثة، كرأم ا٤بصنف

كمن الكفاية أيضنا فاهللا أك اي هللا ابلتحتية أك آهلل اب٤بد ككجو االنعقاد فيها مع اإلرادة حذؼ 
عهد هللا كميثاقو ، كعلى (َُ)حرؼ النداء ككلنو قاؿ: اي قـو أك اي رجل ٍب استلنف اليمْب

كأمانتو كذمتو ككفالتو ككذا إف أضاؼ ىذه إذل االسم الظاىر كا٤براد بعهد هللا عند نية اليمْب 
                                                 

 (.ِّْ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ٖ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ِّٕ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.  ُّٗانظر: )ص:  (ِ)

 (.  ّٗٗانظر: )ص:  (ّ)

 (.ُٖٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِّْ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ٖ/ُُة الطالبْب )انظر: ركض (ْ)
 (.ّْ/ُٖ(، اجملموع )ِّٕ/ُِ(، العزيز )ِٕٗ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ٓ)
 (.َِٔ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ِّْ/ِ(، فتح الوىاب )ُٕ/َُانظر: النجم الوىاج ) (ٔ)
 الواك اتء، كالتخمة: ىو أف يكثر من الطعاـ حٌب يكربو.: أصل التخمة كٟبة، فحولت زبمة (ٕ)
 (.ّٓ/ّْ(، اتج العركس )ُّٔ/ُِ(، لساف العرب )ّٖ/ٖانظر: احملكم كاحمليط األعظم ) 
 (.ُّٕ/ّانظر: إخبلص الناكم ) (ٖ)
 (.ْْٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٗ)
 (.ُٖٓ/ٔحملتاج )(، مغِب اِّْ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ٗ/ُُانظر: ركضة الطالبْب ) (َُ)
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كقد فسرهتا األمانة  (ُ)استحقاقو إلٯباب ما أكجبو علينا كتعبدًن بو كعند عدمها العبادات
نث ٯبب كا١بمع بْب ىذه األلفاظ أتكيد ففي ا٢ب (ِ)ژۋ  ۅ  ۅ  ژ ُب قولو تعاذل: 

 .(ّ)كفارة كاحدة كإف نول لكل ٲبيننا كقولو: كهللا الرٞبن الرحيم إذل آخر األ٠باء ا٢بسُب
 )بِّلو(منها  )و( (ْ)ابلرفع أك النصب لَبدده بْب استحقاؽ الطاعة كاإل٥بية ومنها حق هللا

  .(ٕ)كجـز بو ُب األنوار (ٔ)عن ٝبع (ٓ)ٰبذؼ األلف بعد البلـ ا٤بشددة كما نقلو الرافعي
؛ ألف الكلمة ٘برم كذلك على ألسنة العواـ كا٣بواص وحيمل حذؼ األلف على اللحن
كىي شائعة كمن ٍب اختار  (ٗ)وغَته (ٖ)حكاىا الزجاجيعلى أنو ال ٢بن ُب ذلك بل ىو لغة 

ٖببلؼ ما لو أراد البلة ٗبعُب  (ُُ)وأقره صبع متأخروفأهنا ٲبْب عند اإلطبلؽ  (َُ)ابن الصالح
بغّب ىاتْب ا٤بقالتْب من أنو لغو كإف نول  (ُّ)لكن جـز اؼبصنف ُب روضتو ،(ُِ)الرطوبة

                                                 

 (.ٕٗ/ّ(، ا٤بهذب )ّٖٗ/ٖ(، ٨بتصر ا٤بزين )ٓٔ/ٕانظر: األـ ) (ُ)
 (.ِٕسورة األحزاب، اآلية ) (ِ)
 (.ُٔ/ُُ(، ركضة الطالبْب )َُٓ/َُ(، البياف )َِٖ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ّ)
 (.ُِٗ/ٓ(، حاشية ا١بمل )ُْٖ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُٖٖ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ْ)
 (.َِْ/ُِالعزيز ) (ٓ)
 (.ٗ/ُُ(، ركضة الطالبْب )َِٖ/ٕ(، الوسيط )ِٗٗ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ٔ)
 (.َّٔ/ِاألنوار ألعماؿ األبرار ) (ٕ)
 (.ِٖاشتقاؽ أ٠باء هللا )ص:  (ٖ)

، صػػاحب كتػػاب "ا١بمػػل"، : أبػػو القاسػػم عبػػد الػػرٞبن بػػن إسػػحاؽ النهاكنػػدم الزجػػاجيوالزجػػاجي ىػػو
كتلميذ العبلمة أيب إسحاؽ إبراىيم بن السرم، كاف إمامان ُب علم النحػو، حسػن السػمت، ملػيح الشػارة، 

 من تصانيفو: اإليضاح ُب النحو كشرح خطبة أدب الكاتب كا٤بخَبع ُب القواُب كالكاُب.
 (.ٕٔ/ُٖ(، الواُب ابلوفيات )ٖٔ/ُِببلء )(، سّب أعبلـ النُّٔ/ّانظر: كفيات األعياف )

 (.ُٖٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِّْ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ِّٕ/ّانظر: إخبلص الناكم ) (ٗ)
 (.ِٕٕ/ْشرح مشكل الوسيط ) (َُ)
 (.ِّْ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ْٖٔ/ِ(، اإلسعاد )َُٕ/ٗانظر: ا٤بهمات ) (ُُ)
 (.َّٓ/ِ(، اتج العركس )َِْ/ُ(، لساف العرب )ٕٓ/ُانظر: ٝبهرة اللغة ) (ُِ)
 (.ُٕٕ/ِركض الطالب ) (ُّ)
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قاؿ: ألهنا ال يكوف إال ابسم هللا تعاذل أك صفتو كالقوؿ أبف  (ُ)وىو ما حبثو النووياليمْب، 
 انتهى. .؛ ألف اللحن ٨بالفة صواب األعرايب بل ىذه كلمة أخرل٢بن ٩بنوعىذا 

كؿ مثبت كأبف مراد األئمة ابللحن معناه اللغوم /ب[ كاألُِِ]ؿ/ واعًتض أبنو انؼ
ال ما  (ّ)والنحو (ِ)أئمة اللغةالشامل للخطل ُب اإلعراب كغّبه كما صرح بو ٝبع من 

من اختصاصو ٗبخالفة صواب اإلعراب كإف تبعهم ُب  (ْ)متأخروا النحاةاصطلح عليو 
 .(ٓ)الصحاح

غونا؛ ألهنا كلمة أخرل أم: غّب علمت أنو إ٭با جعلها ل (ٔ)وإذا أتملت كالـ النووي
ا، ككوهنا لغة كإف سلم شيوعها ال يقتضي كوهنا كناية  مشهورة كال مستعملة ُب اليمْب قصدن

 (ٖ)ومن تبعو (ٕ)وىو رأي ابن الصالحكىو الرأم األكؿ كال منصرفو إذل اليمْب ما دل يصرؼ 
بات كوهنا لغة ال كسبق األلسنة إذل حذؼ األلف من غّب قصد ال نظر إليو فعلم أف إث

 يقتضي ما ٕبثو النوكم. 
يرد بتصرٰبهم ٖببلفو ُب ابب الصبلة حيث  والقوؿ أبف مراد األئمة ابللحن اؼبعٌت األعم

جعلوا اللحن قسيمنا لئلبداؿ فهم ماشوف على ما اصطلح عليو النحاة فكبلمهم ىنا ال 
. (ُ)٤با اقتضتو عبارة أصلومنها أيضنا خبلفا  )و(تقتضي دكمنا ما قالو النوكم بل يوافقو 

                                                 

 (.َُ/ُُركضة الطالبْب ) (ُ)
(، َٖ(، التلخػػػيص ُب معرفػػػة أ٠بػػػاء األشػػػياء )ص: ِّّ/ ِانظػػر: غريػػػب ا٢بػػػديث للقاسػػػم بػػػن سػػػبلـ ) (ِ)

 (.َُِ/ّٔاتج العركس )
 (.ٖٖ/ُلكافية )(، شرح الشافية أُٓ/ُ(، إسفار الفصيح للهركم )ٓٓانظر: عمدة الكتاب )ص:  (ّ)
(، شػػػػػػرح التصػػػػػػريح علػػػػػػى التوضػػػػػػيح ِّْ(، الفصػػػػػػوؿ ا٤بفيػػػػػػدة )ص: َّٖ/ُّانظػػػػػػر: لسػػػػػػاف العػػػػػػرب ) (ْ)

(ِ/ْٕٗ  .) 
 (.ُِّٗ/ٔالصحاح ) (ٓ)
 (.َُ/ُُركضة الطالبْب ) (ٔ)
 (.ِٖٕ/ْشرح مشكل الوسيط ) (ٕ)
 (.ُٖٗ/ٓ(، الغرر البهية )ُٕ/َُ(، النجم الوىاج )ْٖٔ/ِانظر: اإلسعاد ) (ٖ)
 (.ْْٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ُ)
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 )كاغبكيم واغبي(القسم للثالث أعِب ما يطلق عليو سبحانو كعلى غّبه على السواء 
كا٤بوجود كا٤بؤمن كالكرد كالغِب كالسميع كالبصّب كا٤بتكلم كالعليم فإف نول بشيء من ذلك 

ك نول غّب اليمْب كاف ٲبيننا؛ ألنو اسم يطلق على هللا كقد نواه ٖببلؼ ما إذا أطلق أ
 . (ُ)اليمْب

من جعل ا٢بكيم ابلكاؼ كالعليم  (ّ)كإبدالو ما ُب أصلو (ِ)وذكر ىذا النوع من زايدتو
 .(ْ)من النوع الغالب ٔبعلهما من ا٤بشَبؾ على السواء ىو ا٤بعتمد كما ُب الركضة

أنو دل منها أيضنا هللا بفتح البلـ كا٤براد منو البقاء كا٢بياه ككلنو ملخوذ من العمر ك  )و(
كإ٭با دل يكن صرٰبنا؛ ألنو يطلق مع ذلك على العبادات  (ٓ)يستعمل إال مفتوح العْب

كأمن  (ٕ)بضم ا٤بيم أشهر من كسرىا ككصل ا٥بمزة كٯبوز قطعها )وأًُن هللا( ،(ٔ)كا٤بفركضات
هللا كىا هللا اب٤بد كالقصر كإذا دل يكن كل منهما ٲبينا إذا أطلق؛ ألنو كإف اشتهر لغة ككرد 

 .(ٖ)األكؿ ُب ا٢بيز ال يعرفو إال ا٣بواص
ابهلل لتفعلن كذا فإف  )عليك(أك أقسم أك أكرل أك آليت  )أقسمت(منها أيضنا  )و(

 .(ٗ)قصد عقد اليمْب لنفسو كاف ٲبيننا
حيث جعل األكؿ ٲبيننا ما دل يصرفها  وفرؽ بُت أقسمت ابهلل وأقسمت عليك ابهلل

                                                 

 (.ُْٕ/ْ(، كفاية النبيو )ٖٗ/ٖ(، التهذيب )َِٔ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ُ)
 (.ِِٖانظر: اإلرشاد ) (ِ)
 (.ْْٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ّ)
 (.ُُ/ُُركضة الطالبْب ) (ْ)
(، ا٤بطلػع علػى ألفػاظ ا٤بقنػع ِٕٔ(، ٙبرير ألفاظ التنبيو )ص: ِٖٗ/ّانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث ) (ٓ)

 (.ُْٕ)ص: 
 (.ّٔ/ُٖ(، اجملموع )َٓٓ/َُ(، البياف )ُْٗانظر: التنبيو )ص:  (ٔ)
 (.ِْٔ/ُّ(، لساف العرب )ِِِِ/ٔ(، الصحاح )ٔٓ/ُانظر: مشارؽ األنوار ) (ٕ)
 (.ٗٗ/ٖ(، التهذيب )ِْٕ/ُِ(، العزيز )ِْٕ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ٖ)
 (.ِْٖ/ُْ(، كفاية النبيو )َِّ/ُِ(، العزيز )ُْٗ)ص: انظر: التنبيو  (ٗ)
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من استوائهما ُب اشَباط عدـ  (ِ)خبلفنا ٤با ُب ا٢باكم (ُ)كالثاين كناية ىو ما ُب الركضة
 الصرؼ فقط.

كىو  (ٓ)ف حلفت عليك ابهلل كحلفت ابهلل فيما مرأ (ْ)وغَتمها (ّ)وظاىر كالـ الشيخُت
 ظاىر.

ارتكاب ٧بـر أك  فيو ما دل يتضمن اإلبرار (ٔ)٢بديث صحيح ويندب للمخاطب إبراره
كما اقتضاه كالـ ا٢بالف على تركو  ريستحب إبرا فا٤بستحب الذم ال يكره تركو (ٕ)مكركه
 . (ٖ)الروضة

فإذا  مكركىاف ٗبا أيٌب من أف ا٢بلف على تركو كاإلقامة عليو (ٗ)لكن اعًتضو اإلسنوي
 كاف ىذا ُب حق نفسو فغّبه أكذل.

يث قسم ا٢بالف ح رأنو يندب للمخاطب إبرا الذي قالو األصحاب: (َُ)وقاؿ األذرعي
ه أما إذا قصد عقدىا للمخاطب أك الشفاعة أك أطلق ت مصلحة إبرار أمكنو شرعنا كرجح

                                                 

 (.ْ/ُُركضة الطالبْب ) (ُ)
 (.ْْٔا٢باكم الصغّب )ص:  (ِ)
 (.ُّ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ِْْ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ِْْ/ِ(، فتح الوىاب )ُٖ/َُ(، النجم الوىاج )ِْٔ/ُْانظر: كفاية النبيو ) (ْ)
 (.  ّٗٗانظر: )ص:  (ٓ)
بػرقم  ُّّ/ٖ) ژائ  ائژ ى  ى  رجو البخػارم ُب صػحيحو، كتػاب األٲبػاف كالنػذكر، ابب قػوؿ هللا تعػاذل: أخ (ٔ)

(، كمسػػػػػػلم ُب صػػػػػػحيحو، كتػػػػػػاب اللبػػػػػػاس كالزينػػػػػػة، ابب ٙبػػػػػػرد اسػػػػػػتعماؿ إًنء الػػػػػػذىب كالفضػػػػػػة ْٓٔٔ
 إببػػػػرار أمػػػػران النػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص( كبلٮبػػػػا مػػػػن حػػػػديث الػػػػرباء بػػػػن عػػػػازب هنع هللا يضر قػػػػاؿ: "َِٔٔبػػػػرقم  ُّٓٔ/ّ)

 ".اؼبقسم
 (.َُْ/ِ(، الديباج )َِّ/ُِ(، العزيز )َُُ/ٗانظر: التهذيب ) (ٕ)
 (.ْ/ُُركضة الطالبْب ) (ٖ)
 (.َُّ/ٗا٤بهمات ) (ٗ)
 (.ُِْ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (َُ)



 

 

 
 

315 

 اإليداد شزح اإلرشاد البٍ حجز اذليتًي

 . (ُ)فليس ٲبيننا؛ ألف ذلك ليس صرٰبنا فيها كاإلطبلؽ ٧بموؿ على الشفاعة
 .(ِ)كرد السائل بو ويكره السؤاؿ بوجو هللا تعاىل

أك شهدت ابهلل لقد كاف األمر كذا فإف نول اليمْب فيمْب لوركد  )أشهد(منها  )و(
 (ْ)ژڻ  ۀ  ۀ  ژ أم: ٫بلف بدليل  (ّ)ژ  ڳگ  گ  گ   ڳ  ڳژ بو ُب  الشرع

 .(ٓ)أك غّبىا أك أطلق فبل لَبدده كعدـ إطراد عرؼ شرعي أك لغوم بو
من ا٤ببلعن أما ىو فبل يفيده فيو غّب اليمْب إذ ال أثر للتورية ُب  وؿبلو ُب غَت أشهد

 .(ٔ)ف كذب٦بلس ا٢بكم كلو فيما بينو كبْب هللا فيجب الكفارة إ
عدـ كجوهبا إذ دل ينو اليمْب؛ ألف التورية إ٭با تؤثر ُب األحكاـ الظاىرة  (ٕ)وحبث الرافعي

 /أ[ أبف التحرد كاإلٍب حكم بينو كبْب هللا، كمع ذلك ال يرتفع هبا قطعنا.ُِّمردكد ]ؿ/
ُب  ٖببلؼ األٲباف على أف ا٤بستقبل كاحد؛ ألف ا٢بنث وتعدد الكفارة ىنا بتعدد األلفاظ

 ا٤باضي مقارف اليمْب ٖببلفو ُب ا٤بستقبل.
ألفعلن أك عليك لتفعلن كذا فإف قصد عقد اليمْب  )أعـز ابهلل(منها عزمت أك  )و(

ُب ٫بو أقسمت ابهلل ٲبْب ما دل يصرفها ٖببلؼ عزمت  (ٗ)كإال فبل كما مر (ٖ)لنفسو فيمْب
 ابهلل فإنو كناية.

                                                 

 (.ِْٖ/ُْ(، كفاية النبيو )َِّ/ُِ)(، العزيز ٗٗ/ّانظر: ا٤بهذب ) (ُ)
 (.ٖٓٔ/ِ(، اإلسعاد )ُٕٓ/ِ(، ركض الطالب )ْ/ُُانظر: ركضة الطالبْب ) (ِ)
 (.ُسورة ا٤بنافقوف، اآلية ) (ّ)
 (.ِسورة ا٤بنافقوف، اآلية ) (ْ)
 (.ِْٓ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ِْٔ/ُْ(، كفاية النبيو )ُِٕ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ٓ)
 (.ُٖٗ/ٓ(، الغرر البهية )ُٓ/ُُ(، ركضة الطالبْب )َِٗ/ٕسيط )انظر: الو  (ٔ)
 (.ِْٔ/ُِالعزيز ) (ٕ)
 (.ِٖٕ/ُٓ(، ا٢باكم الكبّب )ّٖٗ/ٖ(، ٨بتصر ا٤بزين )ٓٔ/ٕانظر: األـ ) (ٖ)
 (.  َْْانظر: )ص:  (ٗ)
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، ا٤بتعلق ٔبميع ما  "ابهلل" :وأفاد قولو قبلو إف تلك الكلمات عند حذفو ليست أٲباًنن
 . (ُ)كإف نول

ىنا نظر إذل أنو كاليمْب لوجوب الكفارة فيو إذل  (ِ)وأخر نذر اللجاج اؼبذكور ُب أصلو
اببو لكونو من أقسامو ككل لو كجو كما تقرر، كإذا انعقدت اليمْب كجب هبا مع ا٢بنث أك 

)إف امتنع يتعلق بو كجوب التكفّب عقب اليمْب  ا٢بالف أم: )فيكفر(امتناع الرب الكفارة 
ال ما فيها أك ماء هنر كصعود إذل السماء ليحقق  (ّ)كشرب ماء إداكة )كقتل ميت(فيها  بر(

 .(ْ)العجز ُب ا٢باؿ فبل معُب ُب االنتظار إذ ال ٰبسن إال فيما يتوقع حصولو
 )أو(مع الفرؽ بينهما،  و اغبنثانعقاد اليمُت فيما ديتنع فيو الرب دوف ما ديتنع في (ٓ)وقدـ

ُب ٲبينو، كليس ا٤بوجب للكفارة ا٢بنث فقط كما قد يتوىم من ترتيبو الكفارة  )حنث(إف 
عليو، كلذلك صور كثّبة منها ما  حمللوؼ، كيتحقق بفعل ا(ٔ)عليو بل ىو مع اليمْب كما أيٌب

بلؼ أك تفصيل فيو ىو ظاىر ال ٰبتاج للتنبيو عليو، كمنها ما ىو خفي ٰبتاج إذل ذلك ٣ب
ح أك أخرج أك غّبىا أك سلم نى أك تػى  )ال أكلمك فَػُقم(ما لو قاؿ إلنساف: كهللا ػ)كػػ(كذلك 

أك قاؿ كقد دؽ عليو الباب كعلم  (ٕ)عليو أك على قـو ىو فيهم كدل يستثنو ابللفظ أك النية
ألكذل اب (ٖ)ن كبلمومىٍن ألنو كلمة بعد انعقاد اليمْب كإف تراخى الكبلـ بعدىا كما فهم م :بو

كتاب كإشارة كلو من أخرس؛ ألف إشارتو ال يسمى كبلمنا كما ٖببلؼ ما إذا كلمو برسوؿ ك 

                                                 

 (.َُٓ/َُ(، البياف )ٗٗ/ّ(، ا٤بهذب )ُِٕ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ُ)
 (.ّْْٔب )ص: انظر: ا٢باكم الصغ (ِ)
 : إًنء صغّب من جلد يتخذ للماء كالسطيحة ك٫بوىا، كٝبعها أداكل.ابلكسر اإلداوة (ّ)
 (.ِٓ/ُْ(، لساف العرب )ّّ/ُ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث )ِْ/ُانظر: مشارؽ األنوار ) 
 (.ّْ/ُُ(، ركضة الطالبْب )َِٗ/ُِ(، العزيز )ُِّ/ٕانظر: الوسيط ) (ْ)
 (.  ّّٗانظر: )ص:  (ٓ)
 سيذكره بعد بضعة أسطر.  (ٔ)
 (.ّٔ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ِّٕ/ُِ(، العزيز )ِْٔ/ٕانظر: الوسيط ) (ٕ)
 (.ِِٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ٖ)
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، كيرتفع أبحد ىذه الثبلثة إٍب ا٥بجر احملـر عند الغيبة أك كوف ا٤بواصلة (ُ)أيٌب آخر الباب
 .(ِ)بينهما قبل ا٥بجر بو بشرط أف ٱبلوا ُب ا٢بالْب عن اإليذاء أك اإلٰباش

دل ٰبنث بنحو مراسلتو إف كاف إٍب ا٥بجراف ال يرتفع هبا كإال  ولو حلف أف يهاجره
حنث، كٰبنث ُب مسللة ا٤بًب بقراءة آية أفهمو هبا إف دل يقصد قراءة أبف قصد التفهيم، ككذا 

 .(ّ)كما اقتضاه كالـ اؼبنهاجإف أطلق 
لصبلة بو كعدـ ٙبرٲبو على : ا٤بعتمد خبلفو كفرؽ بينو كبْب بطبلف ا(ْ)لكن قاؿ البلقيٍت

ا١بنب أبف ا٤بدرؾ ٍب إنو ليس بقرآف كال يلـز من ذلك ا٢بث بو؛ ألف ا٤بخلوؽ عليو أمر 
ا.  ٨بصوص كىو أف ال يكلم زيدن

أبنو حيث انتفت عنو القرائتو صلح للتخاطب بو فصدؽ عليو أنو كلمو، أما إذا  وجياب
ألنو دل يكلمو ك٧بلو قياسنا على ما مر (ٓ)قصد القراءة كحدىا أك مع التفهيم فبل ٰبنث بو

ُب  (ٔ)
الصبلة ما إذا قصد بو القراءة أك الذكر كإال حنث بو فيساكم قراءة اآلية ا٤بفهمة للغرض، 

من أف قراءة اآلية بقصد  (ٕ)كالفرؽ أبف ذلك من مصاحل الصبلة ٖببلؼ قراءة اآلية يرده ما مر
بل على جدار أك كاله ظهره فقاؿ: اي جدار كلو أق ،التفهيم حكمها حكم الفتح ُب التفصيل

 . (ٖ)افعل كذا ليفهمو الغرض دل ٰبنث ككذا إف أقبل على جدار كتكلم كدل يناده
أنو لو كلمو كىو ٦بنوف أك مغمى عليو ككاف ال يعلم  (َُ)عن اؼباوردي (ٗ)ونقل األذرعي

                                                 

 (.  ْٕٔانظر: )ص:  (ُ)
 (.ِٕٔ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ْٔ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ِّٗ-ِّٖ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 (.َّّ )ص: منهاج الطالبْب (ّ)
 (.َِّ/ْالتدريب ) (ْ)
 (.ّٕ/َُ(، النجم الوىاج )ٓٔ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ِّٗ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 ذكره قبل بضعة أسطر. (ٔ)
 ذكره قبل بضعة أسطر. (ٕ)
 (.ُٗ/َُ(، النجم الوىاج )ٖٔ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ّْٖ/ُِانظر: العزيز ) (ٖ)
 (.ُِٖ/ٔمغِب احملتاج ) (،ِٕٔ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٗ)
 (.ْْٓ/ُٓا٢باكم الكبّب ) (َُ)
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يوقظ مثلو حنث  ابلكبلـ دل ٰبنث كإال حنث كإف دل يفهمو كأنو لو كلمو كىو ًنئم بكبلـ
كإال فبل كأنو لو كلمو كىو بعيد فإف كاف ٰبنث بسمع كبلمو حنث كإال فبل، ٠بع كبلمو 

 أك ال.
/ب[ ينازع فيما قاؿ ُب ُِّما قد ]ؿ/ (ِ)عن كتب اغبنفية (ُ)لكن نقل الشيخاف

، كعبارهتما لو حلف ال يكلمو فنبهو حنث كإف دل ينتبو كىذا غّب مقبوؿ.  مسللة النـو
 انتهى.

على ما إذا نبهو بكبلـ ال يوقظ مثلو ٍب قو٥بما كىذا غّب مقبوؿ  وديكن اعبمع حبمل ىذا
كلو كلمو كا٢بالف  (ّ)يقتضي عدـ ا٢بنث مطلقنا ما دل ينتبو، كبو يعلم ما ُب كبلـ ا٤باكردم

 ٦بنوف دل ٰبنث.
فقاؿ: قيد بو  )أو(، (ْ)كدل يقيد بوقت كىذا من زايدتو )ألقضُت حقك(قاؿ: كهللا  )أو(

أك أحقاب أك ٫بوىا، سواء أكصف  (ٓ)أك زماف أك دىر أك حقب )إىل حُت(ألقضْب حقك 
 )ومات(من القضاء،  )فتمكن(ىذا األلفاظ لقرب أـ بعد أـ ال، كإذل مدة قريبة أك بعيدة 

كدل يقض فإنو ُب كل من األكذل كالثانية أبقسامها ال ٰبنث ما داـ حينا، كإ٭با ٰبنث إذا مات 
، أما موت ذم (ٔ)مكن، كيكوف حنثو قبيل موتو فإف مات قبل التمكن فبل حنثبعد الت

فيحصل  )أحدمها(مات  )أو(، (ٕ)ا٢بق فبل حنث بو إلمكاف القضاء ابلدفع إذل كرثتو

                                                 

 (.َٗ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ِّٓ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
(، العنايػػػػة شػػػػرح ا٥بديػػػػة ُّٔ/ّ(، تبيػػػػْب ا٢بقػػػػائق شػػػػرح كنػػػػز الػػػػدقائق )ْٖ/ّانظػػػػر: بػػػػدائع الصػػػػنائع ) (ِ)

(ٓ/ُّْ.) 
 (.ْْٓ/ُٓا٢باكم الكبّب ) (ّ)
 (.ِِٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ْ)
 : ٝبع ًحقبة ابلكسر كىي السنة. كا٢بيقب ابلضم. ٜبانوف سنة. كقيل أكثر.قباغب (ٓ)
 (.ُّْ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِّٔ/ُ(، لساف الغرب )ُِْ/ُانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث ) 
 (.ُٕ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ّّٓ/ُِ(، العزيز )ٕٗٓ/َُانظر: البياف ) (ٔ)
 (.ّٗٔ/ُٖ(، هناية ا٤بطلب )ِْٗ/ٕ(، الوسيط )ُٖ/ٕ)انظر: األـ  (ٕ)
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حقك أما ُب األكذل فؤلنو دل يتعْب كقتنا  )ألقضيك(صورة ما إذا قاؿ: كهللا  )ُب(ا٢بنث ٗبوتو 
اليمْب ال تعيْب فيو لوقوعو على الزمن القليل كالكثّب فيتناكؿ مدة كأما ُب الثانية فؤلف لفظ 

، كٱبالف الطبلؽ حيث يقع بعد ٢بظة ُب قولو: أنت طالق بعد حْب أك (ُ)العمر كاإلطبلؽ
٫بوىا أبف قولو: أنت طالق بعد حْب فيو تعليق الطبلؽ أبكؿ ما يسمى حيننا، كقولو: 

 .(ِ)قالو الشيخافكؿ ما يقع عليو االسم. ألقضْب حقك إذل حْب كعد كىو ال ٱبتص أب
أنو لو حلف ابلطبلؽ ليقضْب حق فبلف إذل حْب ال ٰبنث بعد ٢بظة كلو قاؿ:  وقضيتو

ال أكلمك حيننا أك ٫بوه بزايدٌب زماف أك إذل أايـ فثبلثة كإطبلقها على القليل كالكثّب كا٢بْب 
 .(ّ)ىذا إف دل ينو غّبه كإال عمل ٗبا نواه ُب ٫بو قو٥بم: أايـ العدؿ كأايـ الفتنة فخرج ابلقرينة

فؤلنو ٲبوت أحدٮبا بتيقن فوات الرب، كفارقت األكلْب  (ْ)كأما ُب الثانية كىي من زايدتو
إبسناد القضاء فيها إذل ذم ا٢بق اب٣بطاب معو ٖببلفو فيهما؛ إلمكاف قضاء كارثو بعد موتو 

 .حقك يقتضي أف يكوف ا٤بقضي حقو: ألقضْب كبو أف يقاؿ قولو (ٓ)فاندفع قوؿ الرافعي
 انتهى.

ال ٲبنع صحة إضافتو إليو نظرنا ٤با كاف كليس ُب  وأيًضا فانتقالو بعد موتو إىل الورثة
العبارة ما يقتضي أف يكوف كقت القضاء حقو على ا٢بقيقة بل الغرض منهما قضاؤه 

داؿ على ذلك  ٤بستحقو كالوارث كالوكيل السيما كقرينة حذؼ كاؼ ا٣بطاب ُب األكليْب
 ىذا البحث. (ٔ)ومن ٍب حذؼ ُب الروضةفالتسوية بينهما كبْب الثالثة بعيدة 

أك أكلو أك مع رأسو أك  عند رأسو أك  )رأس الشهر(قاؿ: ألقضْب أك ألقضينك  )أو(
رأس ا٥ببلؿ أك مع االستهبلؿ أك عنده ٞبل على أكؿ جزء من أكؿ ليلة منو كىو كقت 

                                                 

 (.ُٕ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ّّٓ/ُِ(، العزيز )َّٕ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ُ)
 (.ُٕ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ّّٓ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ْْٖ/ُْ(، كفاية النبيو )ُٕ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ُُِ/ّانظر: ا٤بهذب ) (ّ)
 (.ِِٖرشاد )ص: انظر: اإل (ْ)
 (.ّّّ/ُِالعزيز ) (ٓ)
 (.ٗٔ/ُُركضة الطالبْب ) (ٔ)
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قارنة كا٤براد ا٤بقارنة العرفية تعويبلن على التسامح كالقناعة اب٤بمكن الغركب القتضاء اللفظ ا٤ب
عنو بو حنث لتفويتو الرب  )عن ىاللو أو أتخر(ابلقضاء  )فتقدـ(عرفنا فإف خالف 

أخذ حينئذ ُب مقدمات القضاء  ، فليَبصد الغركب كيعد ا٤باؿ كيقضيو حينئذ كلو (ُ)ابختياره
كما لو شرع ُب   (ِ)يزاف كأتخر الفراغ لكثرة ا٤باؿ دل ٰبنثيل كالوزف كٞبل ا٤بكياؿ كا٤بكالك

ا الدار منو حٌب مضت الليلة إذ ال يلزمو أف يقدـ  ٞبلو إليو مع رأس الشهر ككاف بعيدن
الشركع ُب ذلك على الغركب ٰبنث ينطبق الفراغ عند االستهبلؿ ليقارنو الوفاء ٤با ُب ذلك 

 .(ّ)من ا٢برج
وحبث ؿ الرافعي كاف ٰبوز أف يقاؿ: ينبغي ذلك /أ[ عن قو ُِْكبو ٯباب ]ؿ/

اعتبار تواصل الكيل ك٫بوه إذل فراغ ا٢بق إال لعذر كلو شك ُب ا٥ببلؿ فلخر  (ْ)األذرعي
 القضاء عن الليلة األكذل كأبف كوهنا من الشهر دل ٰبنث كا٤بكره كا٪بلت ٲبينو.

أك إذل رمضاف : أكؿ يـو كذا اشتغل عند طلوع فجره أك إذل رأس الشهر ولو قاؿ
فليقدمو عليو كما لو قاؿ: ألقضْب حقك إذل الغد فإنو إذا طلع فجر الغد كدل يقضو حنث؛ 

 .(ٓ)ألف إذل للغاية كبياف ا٢بد ُب إذل الغد
 .(ٔ)كما رجحو صبعبل قولو بيمنو إذل يعِب عند قي ػػ ، إف أراد بنعم
كلو  (ُ)بلد حنث ٗبسللتوفإف نول أف ال ساكنو كلو ُب ال )ال أساكنك(قاؿ: كهللا  )أو(

حنث ٢بصوؿ ا٤بساكنة  (ِ)ُب أم: موضع كاف غّب ما أيٌب )فمكثا(فيو كإف دل ينو موصفنا 

                                                 

 (.ُُْ/ّ(، ا٤بهذب )ِّٕ/ُٓ(، ا٢باكم الكبّب )ُٖ/ٕانظر: األـ ) (ُ)
 (.ُٕ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ّّٗ/ُِ(، العزيز )ٕٕٓ/َُانظر: البياف ) (ِ)
 (.ُِٕ/ٔتاج )(، مغِب احملَِٕ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ّّٕ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ّ)
 (.ُّٓ/ٓ(، حاشية ا١بمل )َِٕ/ٖ(، هنية احملتاج )ِٗٔ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ْ)
 (.ِٗٔ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )َٕ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ّّْ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ٖٕٓ/َُ(، البياف )ّٕٓ/ُٓ(، ا٢باكم الكبّب )ُُْ/ّانظر: ا٤بهذب ) (ٔ)
 (.ُْ/َُ(، النجم الوىاج )َِٓ/َُ(، البياف )ّْٕ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ُ)
 (.  ُِْانظر: )ص:  (ِ)
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عن  (ِ)كأصلها (ُ)اشتغبل بو ليحوؿ بينهما كما ُب الركضة )لبناء(كإف كاف سكنهما إ٭با ىو 
ا٤بساكنة سواء كاف لكل من ا١بانبْب مدخل أك أحداث مدخبلن ٢بصوؿ  (ّ)تصحيح ا١بمهور

 إذل ٛباـ البناء بغّب ضركرة.
عدـ ا٢بنث الستعمالو برفع ا٤بساكنة كيؤيد األكؿ ا٤بعتمد  (ٓ)وأصلو (ْ)وصحح ُب اؼبنهاج

ما لو تبايعا كبُب بينهما جدرنا فإنو ال يقطع ا٣بيار لبقاءٮبا ُب ٦بلس العقد
(ٔ) . 

بلفو ىنا كأبف ا٤باكس للبناء أبنو معذكر ٍب ٖب (ٕ)كعليو يفارؽ االشتغاؿ ٔبمع ا٤بتاع اآلٌب
ا٤بوافق للثاين موؿ ٗبا إذا خرج  (ٖ)يعد ساكننا عرفنا ٖببلؼ ا٤بشتغل بنقل األمتعة كظاىر النص

 أحديهما بنية االنتقاؿ فبُب ا١بدار ٍب عاد.
 .من العلة السابقة أف البناء لو كاف بفعل احمللوؼ عليو أك غّبه فقط حنث قطعنا ٗ()وأخذ البلقيٍت
: "فمكثا" ما لو فارقا أك أحدٮبا البيت حاالن فبل حنث إف خرج بنية بقولووخرج 

كبقولو: لبناء ما لو خرج أحدٮبا فبُب ُب غيبتو ٍب عاد فبل حنث  (َُ)التحوؿ كما أيٌب
كلو دل يكن  (ُ)أم: فيو كإف صغر أك اٙبد مرقاة ((ُِ))ببيت خبافكل منهما   )ال إف انفرد(

                                                 

 (.ِّ/ُُركضة الطالبْب ) (ُ)
 (.ِٖٗ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ُٔٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُُٗ/ٓ(، الغرر البهية )ّْٕ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ّ)
 (.ِّٖمنهاج الطالبْب )ص:  (ْ)
 (.ُٕٖٓ/ّانظر: احملرر ) (ٓ)
 (.ِّٓ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٗٔ/ِ(، اإلسعاد )ُْ/َُانظر: النجم الوىاج ) (ٔ)
 (.  ْْٖانظر: )ص:  (ٕ)
 (.ٕٓ/ٕانظر: األـ ) (ٖ)
 (.ِْٗ/ْالتدريب ) (ٗ)
 (.  ْْٔانظر: )ص:  (َُ)

 (.ُْْ/ُْ(، كفاية النبيو )ّّ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ِٖٗ/ُِانظر: العزيز ) (ُُ)
 النزؿ أك الفندؽ موضع يسكنو ا٤بسافركف. : ىوافاػب (ُِ)
 (.ُّّ/َُ(، لساف العرب )ٖٗ(، ٨بتار الصحاح )ص: ََِ/ِانظر: النظم ا٤بستعذب ) 
 : كاحدة من مراقي الدرج، يقاؿ: ىذا جبل ال مرقى فيو كال مرتقى.رقاةاؼب (ُ)

= 
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كإف تبلصقا؛ ألنو مبُب  (ِ)خبلفنا ٤با يوٮبو كبلـ ا٢باكم (ُ)يو ابب كغلقلكل من البيتْب ف
 .(ّ)لسكُب قـو كبيوتو تفرد أببواب كمغاليق عادة فهو كالدرب كىي كالدكر

كمن ٍب لو حلف ال يساكنو كٮبا ُب بيتْب دل ٰبتج إذل مفارقة  وبو فارؽ ما أيٌب ُب الدار
لكن يشَبط ىنا أف يكوف  )كبَتة و( دار أم: ُب )بدار(ببيت  )أو(أحدٮبا اآلخر، 

فإف دل توجد الثبلثة ٝبيعنا أك سكنا ُب ضفتْب أك ُب  (ْ)كمرقى )ابب وغلق(منهما  )لكل(
ا١بامع  (ٕ)ككاف اشَباكهما ُب الصحن (ٔ)منها حنث ألهنما متساكناف عاده (ٓ)كصيفَّةبيت 

ن دخوؿ بيت اآلخر جعل  للبيتْب مثبلن كُب الباب ا٤بدخوؿ منو مع ٛبكن كل منهما م
من الدار الكبّبة ككانت تلك  )حبُْجَرٍة(انفرد كل منهما  )أو(، (ٖ)كاالشَباؾ ُب ا٤بسكن

)وإف اربد من ٫بو مستحم كمطبخ كمرقى كخبلء كغّبىا دل ٰبنث،  )دبرافق(ا٢بجرة منفردة 
 .(ُ)إليهما لعدـ حصوؿ ا٤بساكنة، ككذا لو انفرد أحدٮبا ٕبجرة كذلك فبر(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

  (.ِّّ/ُْ) (، لساف العربُِّٔ/ٔ(، الصحاح )ِِْ/ٗانظر: هتذيب اللغة ) 
 : بفتح الغْب كالبلـ كا٤بغبلؽ بكسر ا٤بيم كا٤بغلوؽ بضمها ٗبعُب كىو ما يغلق بو الباب.غلقال (ُ)
(، لسػػػػػػاف العػػػػػػرب ْٗٓ(، ا٤بطلػػػػػػع علػػػػػػى ألفػػػػػػاظ ا٤بقنػػػػػػع )ص: ِٕٕانظػػػػػػر: ٙبريػػػػػػر ألفػػػػػػاظ التنبيػػػػػػو )ص:  

(َُ/ُِٗ.) 
 (.ْٓٔا٢باكم الصغّب )ص:  (ِ)
 (.ُّ/ُُ(، ركضة الطالبْب )َِٓ/َُ(، البياف )ّْٕ/ُٓلكبّب )انظر: ا٢باكم ا (ّ)
 (.ّْٗ/ُْ(، كفاية النبيو )ْٔ/ُٖ(، اجملموع )ُٓٗانظر: التنبيو )ص:  (ْ)
 من البنياف شبو البهو الواسع الطويل السمك. صفةال (ٓ)
 (.ِٔ/ِْ(، اتج العركس )ُٓٗ/ٗ(، لساف العرب )ٖٗ/ٕانظر: كتاب العْب ) 
 (.ِّ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ِٖٖ/ُِ(، العزيز )َِٓ/َُانظر: البياف ) (ٔ)
 : ساحة كسط الدار، كساحة كسط الفبلة ك٫بوىا من متوف األرض كسعة بطوهنا.الصحن (ٕ)
 (.ِْْ/ُّ(، لساف العرب )ُٓٓ/ّ(، احملكم كاحمليط األعظم )ُْٓ/ْانظر: هتذيب اللغة ) 
 (.ِّٓ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ِٖٖ/ُِيز )(، العز َِٓ/َُانظر: البياف ) (ٖ)
 (.ِٗٔ(، شرح ا٢باكم الصغّب للقونوم )ص: ِٖٖ/ُِ(، العزيز )ُُٓ/ٖانظر: التهذيب ) (ُ)



 

 

 
 

303 

 اإليداد شزح اإلرشاد البٍ حجز اذليتًي

 .(ُ)لو: "ٗبرافق" من زايدتوكقو 
دل ٰبنث ٗبساكنتو لو ُب غّبه بل فيو كإف كاف من  ولو حلف ال يساكنو ُب ىذا البيت

ببل عذر ٖببلؼ ما إذا فارقو فورنا بنية التحوؿ  (ِ)خاف كلو ٗبكثو إذا كاف فيو حاؿ ]ا٢بلف[
أك نية تقيد بو  ، كقد ٰبصل ٩با ذكر أف ا٢بالف ال يساكن إف قيد ٗبحل لفظنا(ّ)كما أيٌب
ا أك  )غًدا(كذا   )أفعل(كهللا  :كما لو قاؿ  )أو( ،(ْ)كإال فبل ٫بو آلكلن ىذا الطعاـ غدن

ذلك الفعل ابختياره قبل الغد   )ففوت(ألطلف زكجٍب أك ألصلْب أك ألقضي ا٢بق كقت كذا 
ق كلف أتلف الطعاـ أك بعضو قبلو أبكل أك غّبه أك طلق زكجتو ثبلاثن أك صلي أك قضي ا٢ب

/ب[ قبل أف يفعل بتلف ُِْ]ؿ/ )ومات(ُب الغد من الفعل كاألكل  )أو سبكن(قبلو 
الطعاـ مثبلن أك بعضو كلو بغّب اختياره بعد التمكن من أكلو فإنو ٰبنث لتفويتو الرب ابختياره 
ٖببلؼ ما لو تلف بغّب اختياره قبل الغد سواء أٛبكن أـ ال، أك فيو قبل التمكن فإنو ال ٰبنث 

، كفيما إذا تلف قبلو ابختياره ىل ٰبنث من اآلف ٢بصوؿ (ٓ)ت الرب بغّب اختياره كا٤بكرهلفوا
 (ٕ)كالرافعي (ٔ)رجح اإلسنوياليلس من الرب أك من الغد؛ ألنو كقت الرب كا٢بنث كجهاف 

 .(ُ)واإلماـ (ٖ)كما صححو البغويالثاين، كعليو فحنثو ٗبضي زمن إمكاف األكل من الغد 
، كمن صور ا٤بسللة ما لو (ِ)دل ٯبز أف ينوم صـو الغد عنها و ابلصـوولو كانت كفارت

ا فطلقها قبل الغد فإف استوَب الثبلث حنث كإال فالرب ٩بكن.   قالوحلف ليطلقن امرأتو غدن
                                                 

 (.ِِٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ُ)
 ُب األصل "ا٣بلق"، كىو تصحيف، كا٤بثبت ىو ما استظهرتو من السياؽ. (ِ)
 (.  ْْٔانظر: )ص:  (ّ)

 (.َْْ/ُْ(، كفاية النبيو )ّّ/ُُ، ركضة الطالبْب )(ِٕٖ/ُِانظر: العزيز ) (ْ)
 (.َٕ/َُ(، النجم الوىاج )ٖٔ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ُٖ/ٕانظر: األـ ) (ٓ)
 (.ُْٓ/ٗا٤بهمات ) (ٔ)
 (.ُّّ/ُِالعزيز ) (ٕ)
 (.ُّٔ/ٖالتهذيب ) (ٖ)
 (.ّٕٔ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ُ)
 (.َِٗ/ُٓا٢باكم الكبّب ) (،ّٖٗ/ٖ(، ٨بتصر ا٤بزين )ٔٔ/ٕانظر: األـ ) (ِ)
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 . (ُ)الشيخاف
ا فإذا مات  ا فصبلىا اليـو كما لو قاؿ: ألقضْب حقك غدن أك ليصلْب منذكرة عليو غدن

 .(ِ)حاالن أك قبل التمكن فبلفيو بعد التمكن حنث 
كإتبلؼ ا٤بلكوؿ فيحنث، نعم، إف ال أراد ىنا كمثلو ما مر ُب   وقضاء اغبق قبل الغد

ا إال أف يشاء  (ّ)األكل فيما يظهر ال أؤخره عن غىدو بىر بذلك، كلو قاؿ: ألقضْب حقك غدن
ا فإف شاء  ا بىر شاء صاحب ا٢بق أـ ال، كإف دل يقضو غدن ذك ا٢بق أتخّبه أتخّبه فقضاه غدن

قبل مضي الغد دل ٰبنث كإال حنث، كموتو قبل ٛبكن ا٢بالف من القضاء ُب الغد ٲبنع حنثو 
، كلو سللو اإلبراء (ٓ)، كىنا ال يقـو كارثو مقامو إلضافة القضاء إليو كما مر(ْ)ٖببلفو بعده
ليو ككذا إف أبراه ويتو الرب بسؤالو ما دل يرد ابليمْب ال ٲبضي الغد كحقو ابؽ عث لتففلبراه حن

 .(ٔ)ببل سؤاؿ لكن بعد ٛبكنو من القضاء
أك كىبو ا٢بق ككاف عيننا حنث إف قتل كإال فبل، كلو حلف  ولو صاغبو عن الدين

ويتو الرب لتفد فتلف أك مات بعد التمكن من أكلو كقبل الغد حنث ليلكلن الطعاـ قبل غى 
ا  )أو(، (ٕ)ابختياره، كحنثو ُب ا٢باؿ على األرجح أخذنا ٩با مر قاؿ: ألفعلن كذا اليـو أك غدن

ُب مشيئتو فيحنث خبلفنا  )وُشّك(زيد مثبلن  )فمات(أم: أف ال أفعلو  )إال أف يشاء زيد(
؛ ألف األصل عدـ مشيئتو مع كونو التـز الفعل (ِ)كغّبه (ُ)٤با كىم فيو صاحب التعليقة

                                                 

 (.َٕ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ّّْ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ِٗٔ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ٗٔ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ُّٕ/ٖانظر: التهذيب ) (ِ)
 (.  ُْْانظر: )ص:  (ّ)

 (.ّّْ/ُِ(، العزيز )ّٗٔ/ُٖ(، هناية ا٤بطلب )َّٕ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ْ)
 ضعة أسطر.ذكره قبل ب (ٓ)

 (.ِٗٔ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ٗٔ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ُّٕ/ٖانظر: التهذيب ) (ٔ)
 (.  ُْْانظر: )ص:  (ٕ)
 (.  ّٗٔ/ِ(، اإلسعاد )ِٕٕانظر: شرح ا٢باكم الصغّب للقونوم )ص:  (ُ)
 (.ِّّ/ُِ(، العزيز )ُٓٓ/َُ(، البياف )ِٖٓ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ِ)
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 .(ُ)ابليمْب
ف يدخل زيد الدار كشك ىل دخل فيما لو قاؿ: أنت طالق إال أ وفارؽ عدـ اغبنث

قبل موتو أـ ال أبف األصل كإف كاف ىو عدـ الدخوؿ إال أنو عارضو أصل بقاء العصمة فبل 
يرفع ابلشك كىنا دل يعارض ما التزمو من الفعل بشيء فبل ٱبرج عن عهدتو ابلشك فعلمنا 

ء زيد أـ ال كإف دل ابالستصحاب ُب ا٤بسللتْب، كلو فعل احمللوؼ عليو ذلك اليـو بىر سواء شا
 .(ِ)يفعلو كقد شاء زيد أف ال يفعلو فكذلك أك أف يفعلو حنث

ا إال أف  (ْ)كلصلو  (ّ)ومشل كالمو ما لو حلف على النفي فقاؿ: ال أفعل ىذا اليـو أك غدن
يشاء زيد أم: إف فعلو فإف دل يعرؼ مشيئتو حنث، كال يقيد مشيئة الفعل بعد ذلك مثاؿ 

ليـو ىذه الدار إال أف يشاء زيد كأراد إال يشاء عدـ دخورل فدخل اإلثبات حلف ليدخلن ا
ُب اليـو أك دل يدخل فيو كشاء زيد عدـ دخولو دل ٰبنث كٰبنث بَبؾ الدخوؿ فيو مع مشيئة 
؛  زيد للدخوؿ كىو ظاىر، كمع ا١بهل هبا فإف مات أك جن أك أغمي عليو حٌب مضى اليـو

كمثاؿ النفي حلف ال يدخل إال أف يشاء زيد  ألف ا٤بانع من حنثو ا٤بشيئة كقد جهلت،
الدخوؿ فيحنث بو قبل مشيئتو سواء أشاء زيد عدـ دخولو أـ ال، كال ٰبنث بدخولو بعدىا 

 .(ٓ)كال بَبؾ الدخوؿ
 .(ٔ)كدل تعلم مشيئتو حنث ابلدخوؿ كما مر ومىت مات أو جن أو أغمي عليو

دل ينعقد عينو حٌب يشاء زيد  أف ال أدخل/أ[ ُِٓ: ال أدخل إف شاء زيد ]ؿ/ولو قاؿ
ذلك أك ألدخلن إف شاء دخورل دل ينعقد حٌب يشاء دخولو فإف شاء دخولو كدخل بعد 

                                                 

 (.ْٖٗ/ُْ(، كفاية النبيو )َّٕ/ُٖ(، هناية ا٤بطلب )َِْ/ٖ )انظر: ٨بتصر ا٤بزين (ُ)
 (.ٓ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ِّّ/ُِ(، العزيز )ََُ/ّانظر: ا٤بهذب ) (ِ)
 (.ِِٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ّ)
 (.ْٕٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ْ)
 (.ِْٕوم )ص: (، شرح ا٢باكم الصغّب للقونٔ/ُُ(، ركضة الطالبْب )َُٖ/ٖانظر: التهذيب ) (ٓ)
 (.  ُْٓانظر: )ص:  (ٔ)
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بر كإال حنث قبل ا٤بوت إف دل يقيد الدخوؿ بزمن فلو دل تعرؼ مشيئتو أك دل يشل  ا٤بشيئة
 .(ُ)ا أك شاء أف ال يدخل دل ٰبنث؛ ألف اليمْب دل ينعقدشيئن 

ا إال أف يشاء زيد أتخّبه فمات زيد قبل انقضاء الغد كدل حقك غدن  : ألقضْبولو قاؿ
تعلم مشيئتو دل ٰبنث ُب ا٢باؿ إلمكاف القضاء بعد موتو فبل ٰبنث حٌب ينقضي الغد ببل 

كلو مات من لو ا٢بق قبل الغد دل ٰبنث أك بعده كبعد التمكن حنث لتمكنو من  ،قضاء
جلدة أك عصا فشدىا أك ضربو هبا مرة أك إف حلف ليضربن عبده مائة  (ال) ،(ِ)الرب
 تثاقل(ُب ) (ٓ)عليو مائة مشراخ (ْ)عرجوف :بكسر العْب على ا٤بشهور كاب٤بثلثة أم (ّ)كاؿثبع

 .(ٕ)كإف كاف الورع أنو يكفر ،(ٔ)عليو حٌب ًنلو أدل ٝبيع مشارٱبو فإنو ال ٰبنث )ِعْثَكاؿ(٫بو 
اقل ثكالت (ُ)سبب ظاىر ُب االنكباس فيما قبلو أبف الضرب وفارؽ الشك ُب مشيئة زيد
 .(ِ)فاكتفى بو كا٤بشيئة إلمارة عليها

                                                 

 (.ّٕ/ُٖ(، اجملموع )َُٖ/ٖ(، التهذيب )ََُ/ّانظر: ا٤بهذب ) (ُ)
 (.ٗٔ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ّّْ/ُِ(، العزيز )ُّٕ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ِ)
 أثكوؿ.: ىو العذؽ من أعذاؽ النخل الذم يكوف فيو الرطب، كيقاؿ: إثكاؿ ك العثكاؿ (ّ)
(، لسػػػػاف العػػػػرب ِْٓ(، ا٤بطلػػػػع علػػػػى ألفػػػػاظ ا٤بقنػػػػع )ص: ِّ/ُانظػػػػر: النهايػػػػة ُب غريػػػػب ا٢بػػػػديث ) 

(ُُ/ِْٓ.) 
: ىػػو العػػذؽ عامػػة، كقيػػل: ىػػو العػػذؽ إذا يػػبس كاعػػوج، كقيػػل: ىػػو أصػػل العػػذؽ الػػذم يعػػوج عرجػػوفال (ْ)

 كتقطع منو الشماريخ فيبقى على النخل ايبسا.
 (.ِْٖ/ُّ(، لساف العرب )َِّ/ّ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث )َِٓ/ّب اللغة )انظر: هتذي 
 : ىو العثكاؿ الذم عليو البسر، كأصلو ُب العذؽ كقد يكوف ُب العنب.شمراخال (ٓ)
 (.ُّ/ّ(، لساف العرب )ِّٔ/ٕ(، هتذيب اللغة )ٕٗ/ِانظر: كتاب ا١براثيم ) 
 (.ْٖٖ/ُْ(، كفاية النبيو )ٕٕ/ُُ(، ركضة الطالبْب )َّْ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ٔ)
 (.ِِٕ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )َٖ/َُ(، النجم الوىاج )ُٖٗانظر: التنبيو )ص:  (ٕ)
 كبس النهر فانكبس ككذا كل حفرة إذا طمها أم مؤلىا ابلَباب كدفنها. : يقاؿ:  اإلنكباس (ُ)

 (.ّٗٗغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص: (، ا٤بُْٓ/ٓ(، مقاييس اللغة )ُّٓ/ٓانظر: العْب )
 (.ٕٗ/َُ(، النجم الوىاج )ٖٕ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ُّْ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
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 أبف القصد فيها الزجر كىنا حصوؿ األدل كىو حاصل مع الشك. ونظَته ُب اغبدود
ابألكذل أنو ال حنث إذا ٙبقق إصابة ا١بميع لبدنو كال يضر كوف  واستفيد من كالمو

 ،(ُ)ثياب كغّبىا ٗبا ال ٲبنع أتثّب البشرة ابلضرب بْب يديو كالبعض اآلخر كالالبعض حائبلن 
كمشل تعبّبىم ابلشك بناء على أف ا٤براد بو حيث أطلق عند الفقهاء ٦برد الَبدد ما لو توىم 

 .(ِ)إصابة ا١بميع كإف غلب على ظنو عدـ اإلصابة
الضرب سبب  :(ْ)لقوؿ الرافعي: ال ٲبكن القوؿ بعدـ ا٢بنث حينئذ (ّ)وقوؿ اإلسنوي

 ر ُب االنكباس.ظاى
 الشرط غلبة الظن. (ٕ)كإمامو (ٔ)وقوؿ الغزايلالظاىر إصابة ا١بميع،  :(ٓ)وقوؿ اؼبهذب

أف ٗبا حاصلو  (ُ)رده الشارحىر فيو احكم ابلظ (ٗ)والبندنيجي (ٖ)وقوؿ الشيخ أيب حامد
حكما اب٢بنث عند تيقن عدـ اإلصابة كابلرب عند تيقنها، ٍب ذكر الشك  (ِ)الشيخُت

 منهما فيو ابلرب فوجب ٞبلو على مطلق الَبدد ليشمل الشك األصورل كالوىم؛ ألف كبلن 
 كاسطة بْب تيقن اإلصابة كتيقن العدـ كٮبا بصدد تبيْب ا٢بكم ُب ٝبيع الصور.

ا عدـ ا٢بنث كإف كاف الضارب خبلفو إذ ال ا أنو مستندن ا ظاىرن كمعُب كوف الضرب سببن 
 ده.نظر عند ظهور السبب إذل ما عن
                                                 

 (.ْٖٖ/ُْ(، كفاية النبيو )ٕٕ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ُّْ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ِِِ/ٔ(، مغِب احملتاج )َُٔ/ٗ(، ا٤بهمات )ْٖٗ/ُْانظر: كفاية النبيو ) (ِ)
 (.َُٔ/ٗات )ا٤بهم (ّ)
 (.ُّْ/ُِالعزيز ) (ْ)
 (.َُٗ/ّا٤بهذب ) (ٓ)
 (.ِْٖالبسيط )ص:  (ٔ)
 (.َْٓ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ٕ)
 (.َُٔ/ٗ(، ا٤بهمات )ِٓٓ/َُانظر: البياف ) (ٖ)
 (.َُٔ/ٗ(، ا٤بهمات )ْٖٗ/ُْانظر: كفاية النبيو ) (ٗ)
 /أ(.ُْٗشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ُ)
 (.ٕٕ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ُّْ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
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 (ِ)٩با ذكر موافق لو  فليحمل على ما ٞبل عليو إال ما مر عن الغزارل (ُ)وكالـ الرافعي
فيؤؿ ليوافق ذلك على أف ا٤براد بغلبة الظن سببها كىو الضرب كإف دل يَبتب ىي عليو إذ ال 
يلـز من كجوده كجودىا، فا٢باصل ضبط ذلك اب٤بظنة لعسر البحث عن حصوؿ الظن 

كلو حلف ليضربنو ٗبائة ضربة أك مائة مرة دل يرب اب٤بائة اجملموعة؛ ألنو  ،كعدمو حاؿ الضرب
 .(ّ)ال يضربو هبا إال مرة أك ضربة

أك مائة سوط دل يرب ابلعصي  ،(ٓ)ذكره اإلماـ: كعليو يعترب فيو التوارل (ْ)قاؿ ابن الرفعة
يرب بسياط  كإ٭با ،؛ ألنو ال يسمى سياطا(ٕ)كالشرحُت (ٔ)كما ُب الروضة عثكاؿكال ابل

 .(ٖ)دنو على ما مر٦بموعة بشرط علمو إصابتها بى 
أنو الصواب،  (ُ)وإف زعم اإلسنويضعيف  كاؿثأبنو يرب ابلع (َُ)كأصلو (ٗ)وجـز اؼبنهاج
يكتفي بو عند التعبّب اب٣بشبية مردكد فإف قو٥بما كلو حلف  (ِ)أصل الروضةكأتييده لو بقوؿ 

 .رٌ هبا بػى  ليضربنو مائة خشبة فشد مائة سوط كضربو
كىو كلو حلف ليجلدنو مائة سوط إذ قياس ما مر ُب مسللة السياط  كالـ سقط صدره

                                                 

 (.ُّْ/ُِالعزيز ) (ُ)
 ذكره قبل بضعة أسطر. (ِ)
 (.ِّٓ/ٕ(، الوسيط )َُٗ/ّ(، ا٤بهذب )ِْٓ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ّ)
 (.َْٗ/ُْكفاية النبيو ) (ْ)
 (.َْٔ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ٓ)
 (.ٖٕ/ُُركضة الطالبْب ) (ٔ)
 (.ِْٗ/ِ(، فتح الوىاب )ٔٗٔ/ِإلسعاد )(، اُّْ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.  ُْٖانظر: )ص:  (ٖ)
 (.ُّّمنهاج الطالبْب )ص:  (ٗ)
 (.ََُٔ/ّانظر: احملرر ) (َُ)
 (.ُُٔ/ٗا٤بهمات ) (ُ)
 (.ٖٕ/ُُركضة الطالبْب ) (ِ)
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  .(ُ)نبو عليو األذرعيأنو ال يرب، 
  كال ٫بو عصا.دل يكف كضع ٫بو سوط إال أف يسمي ضرابن  ولو حلف ليضربنو

و صفٖببلؼ لطم أك لكم كال يشَبط فيو اإليبلـ إال إف ك  ونتف شعر وقرص وخنق
 ،(ِ)كٱبتلف ابختبلؼ حاؿ ا٤بضركب ،ُب الشدة للعرؼ /ب[ُِٓ]ؿ/ لشديد كيرجعاب

حٌب  (ال أفارقك)كما لو قاؿ: كهللا   (أو) ،(ّ)كيرب بضرب لنحو اجملنوف كالسكراف ال ا٤بيت
 ،ا٨بتارن  أستوُب حقي منك فيفارقو قبل استيفائو منو كفرقة ا٤بتبايعْب عن ٦بلس البيع عا٤بان 

منهما فيحنث؛ ألنو إف كقف الغرد فقد  (ووقف واحد )فتماشياذلك كمنو ما لو حلف ك
 ،فارقو ا٢بالف ٗبشيئتو أك ا٢بالف فقد فارقو ابلوقوؼ؛ ألنو ا٢بادث فنسبت ا٤بفارقة إليو

 :أم (دا ىوعأو ) ،ٖببلؼ ما إذا كاًن ساكنْب فمشى الغرد دكنو؛ ألف ا٢بادث ٍب ا٤بشي
لو  (ولو إبذف)نو قد فارؽ بعدكه ٖببلؼ عدك صاحبو ا؛ ألفيحنث أيضن  (ال اآلخر)ا٢بالف 

ُب ذلك كإف ٛبكن ا٢بالف من متابعتو فلم يتبعو أك فارؽ مكانو بعد ذلك؛ ألنو حلف على 
 .(ْ)فعل نفسو فبل ٰبنث بفعل غرٲبو

 .(ٔ)ا كال لغة: ٰبنث إف أذف لو كيرد أبف إذنو لو ال يسمى مفارقة ال عرفن (ٓ)وقيل
 .(ُ)ن زايدتوم "كلو إبذف": وقولو

ابلفراؽ كإف ٞبل على الفراؽ  (ِ)ابلتعريف أصوب من تعبّب أصلو وتعبَته ابلعدو وابآلخر
 أتخرا لتنكر. ك افرار 

                                                 

 (.ِِٕ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ُ)
 (.َُِ/ٖاحملتاج )(، هناية ٖٕ/َُ(، النجم الوىاج )ُّّانظر: منهاج الطالبْب )ص:  (ِ)
 (.ُِِ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِِٕ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٕ/َُانظر: النجم الوىاج ) (ّ)
 (.ِٗٔ(، شرح ا٢باكم الصغّب للقونوم )ص: ُّٗ/ٖ(، التهذيب )ُّٖ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ْ)
 (.ُٖ/َُ(، النجم الوىاج )ْٕ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ّّٖ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.َْ/ٕ(، لساف العرب )ّٔ/ٕ(، هتذيب اللغة )ُٖٓ/ْنظر: كتاب العْب )ا (ٔ)
 (.ِِٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ُ)
 (.ْٔٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ِ)
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 )فبالعكس(حٌب أستوُب حقي منك أك حٌب يوفيِب حقي  (ال يفارقٍت)قاؿ: كهللا  (أو)
اقو؛ ألف اليمْب على فعل الغرد ا كلو ابلفرار كإف دل ٱبَب فر ٨بتارن  فيحنث ٗبفارقة الغرد لو عا٤بان 

؛ ألف اليمْب على فعلو (ُ)كىو ٨بتار ُب ا٤بفارقة؛ ألنو ٗبعارضتو ىو للغرد كإف أمكنو متابعتو
 .(ِ)كىذا من زايدتو

أك أكره على ا٤بفارقة فبل حنث إف كاف يبارل بتعليقو كنظّبه ُب  ولو نسي الغرًن اغبلف
 ىنا. (ّ)ا ٤با يوٮبو كبلـ الشيخْبالطبلؽ خبلفن 

ا حٌب أستوُب حقي منك حنث نكلو قاؿ: ال نفَبؽ أك ال افَبق وقيس عليو ما أيٌب
ويتو الرب فكمن ابراه ا٢بالف حنث كإف دل يفارقو لت ،(ْ)ا٨بتارن  ٗبفارقة أحدٮبا اآلخر عا٤بان 

كمثلو ما لو احتاؿ بو أك أحاؿ عليو أك اعتاض عنو كإف كاف قيمة العوض  ،(ٓ)ابختياره
 ف ذلك ليس استيفاء حقيقة فهو مفوت للرب ابختياره.أكثر؛ أل
، إف نول أف ال يفارقو كعليو حقو دل ٰبنث بشيء من ذلك كلو فارقو لظهور إفبلسو نعم

 .(ٔ)حنث كإف كجب عليو فراقو كما لو حلف ال يصلي الظهر فصبله
ا٢بنث، كفعل نعم، إف منعو ا٢باكم من مبلزمتو دل ٰبنث كا٤بكره فعلم أف حكم ا٢باكم ٲبنع 

 .(ُ)الواجب من غّب حكم ال ٲبنعو
أك من متربع بو كفارقو حنث إف كاف قاؿ: ال أفارقك  ولو استوَب حقو من وكيل غرديو

حٌب أستوُب حقي منك، فإف دل يقل: منك فبل حنث كما لو استوَب حقو ففارقو ٍب كجده 
 .(ِ)ا كىو من جنس حقومعيبن 

                                                 

 (.ْٕ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ّّٖ/ُِ(، العزيز )ّّٔ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ُ)
 (.ِِٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ِ)
 (.ٕٓ/ُُضة الطالبْب )(، رك ّّٖ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ٕٓ/ُُ(، ركضة الطالبْب )َّٓ/ُٖ(، هناية ا٤بطلب )َّْ/ٖانظر: ٨بتصر ا٤بزين ) (ْ)
 (.ٕٓ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ّّٗ/ُِ(، العزيز )ُّٗ/ٖانظر: التهذيب ) (ٓ)
 (.ِٖٓ/َُ(، البياف )ُُْ/ّ(، ا٤بهذب )ّٖٓ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ٔ)
 (.َُُ/ُٖ(، اجملموع )ِٖٓ/َُ(، البياف )ّٖٓ/ُٓ) انظر: ا٢باكم الكبّب (ُ)
 (.ٕٓ/ُُ(، ركضة الطالبْب )َُْ/ٖ(، التهذيب )ُُٓ/ّانظر: ا٤بهذب ) (ِ)



 

 

 
 

311 

 اإليداد شزح اإلرشاد البٍ حجز اذليتًي

ٗبا إذا كاف األرش يتسامح ٗبثلو كإال حنث، كفرؽ بينو  (ِ)كاؼباوردي (ُ)وقيده ابن الرفعة
فإف   ،كبْب بعض ا٢بق فإنو مقتض للحنث كإف قل أبف نقصو ٧بقق كنقص األرش مظنوف

 كاف من غّب جنس حقو فإف علم اب٢باؿ حنث كإال فبل.
بلكل أحدٮبا ُب طعاـ ف (خاًل )آلكل  (أو اال آكل ظبنً )كما لو قاؿ: كهللا   (أو)
جـر السمن برؤيتو ُب ٫بو العصيدة كلو ا٣بل كطعمو ُب  (إف ظهر (ّ)جكبا سِ  كعصيدة أو)

ا ٖببلؼ ما لو ظهر طعم السمن أك رٰبو أك دل يظهر ُب ا٣بل اللوف كالطعم معن  ج٫بو السكبا 
 .(ْ)ىذا ما دؿ عليو كالـ الشيخُتأبف انتفيا أك أحدٮبا، 

سمن ظهور طعمو كرٰبو كال ف الفرؽ بْب السمن كا٣بل أنو يلـز من ظهور جـر اللكك
 عكس ٖببلؼ الكل.
ا دل ٰبنث أبكل فرؽ ٗبا فيو نظر كيؤخذ منو أنو لو حلف ال أيكل لبنن  (ٓ)ٍب رأيت الشارح

 ا٤بطبوخ ابللنب إال إف ظهر جرمو فيو كال يكفي ظهور لونو كطعمو.
االكتفاء ابلطعم أك الريح ُب كل منهما كليس   (ُ)[ ا٢باكم/أُِٔؿ/كقضية كبلـ ]

كىذا ٧بذكؼ ُب  ،(ِ)ٰبنث سواء انقمو أك غمسو (خبز)أبكل كل منهما ُب  (و)كذلك، 
 .(ّ)بعض النسخ مع كونو ُب أصلو

 .(ْ)، كىذه من زايدتو(اجامدً )كذا ٰبنث أبكلو أحدٮبا  (و)
                                                 

 (.َْٓ/ُْكفاية النبيو ) (ُ)
 (.ّٖٔ/ُٓا٢باكم الكبّب ) (ِ)
 : بكسر السْب، كىو معرب ، طعاـ معركؼ كىو ٢بم يطبخ ٖبل.سكباجال (ّ)
 (.ُْ/ٔ(، اتج العركس )ُِٖ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )٤ِِٗبغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص: انظر: ا 
 (.ّْ-ِْ/ُُ(، ركضة الطالبْب )َِّ/ُِانظر: العزيز ) (ْ)
 /أ(.ُٓٗشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ٓ)
 (.ْٔٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ُ)
 (.ُٔٗنبيو )ص: (، التُْٗ/ُٓ(، ا٢باكم الكبّب )َْْ/ٖانظر: ٨بتصر ا٤بزين ) (ِ)
 انظر: ا٤بصدر السابق. (ّ)
 (.ِِٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ْ)
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كما قاؿ: كهللا ال أكل   (أو) ،(ُ)ا لصدؽ اسم األكل ُب ذاؾ دكف ىذائبن ال يشربو ذا
كاستفيد  ،(ِ)ا لئلشارةٍب أكل ذلك الضب فإنو ٰبنث تغليبن  (لضب)ا مشّبن  (ذاؾ السمك)

ا إذل سخلة، كإ٭با ال ٰبنث ابألكذل كىي ال آكل ٢بم ىذه البقرة مشّبن  (ّ)من ىذه صورة أصلو
كال يلـز من اعتبار االسم ٤بطابقتو اعتبار  ،(ْ)ُب ال آكل ىذه السخلة ككربت لزكاؿ االسم

 من ذا كىو غّب مطابق لو فللغى، ك ألف السمك كقع بدالن غّب ا٤بطابق كالسمك ىنا، كذل
كما   (أو) ،كاعترب ا٤بشار إليو فقط ٖببلؼ السخلة فإنو مطابق لذا فخصصو ٕبالة السخولية

كدل يسمو فإنو  (لبيض)ا مشّبن  (آكل ذا)كهللا  :اقاؿ أيضن  (ا وبيضً )لو قاؿ: كهللا ال آكل 
ُب شيء  (بو)ٰبنث  (ال)كلو حنث ُب ٲبينو الثانية، كإذا أكلو حنث ُب ٲبينو األكذل كإف دل أي

ا كقد أكل ما أشار إليو كدل ؛ ألنو دل أيكل ما يسمى بيضن ((ٓ)ُب انطف)منهما إف أكلو 
 .(ٔ)يسميو

كإذا تقرر أف من  ،: ال آكل ىذا البيض دل يرب أبكلو ُب الناطففلو كاف ظباه فقاؿ
ما ُب الصورة ا٤بذكورة لزمتو الكفارة فليكفر     حلف على ما ٲبتنع فيو الرب إف ٛبكن كجبت ك

ا لكن ال يشَبط تعيْب ما ٍب أيضن  ،لرقبة موصوفة ٗبا مر ُب الظهار مع النية كما مر )بعتق(
عنو الكفارة فلو أعتق كأطعم ككسا عن ثبلث كفارات أك أطعم أك كسا عنها فبل بْب كدل 

كأف اليسر الستعقاب العتق  (ال مبعض)كإ٭با يصح التكفّب بو من كامل  ،(ُ)يعْب أجزاه

                                                 

 (.ِْ/ُُ(، ركضة الطالبْب )َْٓ/َُ(، البياف )ِّٔ/ٕانظر: الوسيط ) (ُ)
 (.ُِٕ(، شرح ا٢باكم الصغّب للقونوم )ص: ُّٔ/ُِ(، العزيز )ِْٓ/ٕانظر: الوسيط ) (ِ)
 (.ْٔٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ّ)
 (.ُُٗ/ٓ(، الغرر البهية )َٔ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ّٕٓ/ُٖهناية ا٤بطلب ) انظر: (ْ)
 : نوع من ا٢بلواء، يسمى القبيطي.الناطف (ٓ)
 (.ِّْ/ِْ(، اتج العركس )ُُٔ/ِ، ا٤بصباح ا٤بنّب )(ُُُٓ/ّالصحاح )انظر:  
 (.ْْ/ُُ(، ركضة الطالبْب )َّّ/ُِ(، العزيز )ِّٖ/ٕانظر: الوسيط ) (ٔ)
 (.َّٔ/ُٓ(، ا٢باكم الكبّب )ّٗٗ/ٖ(، ٨بتصر ا٤بزين )ٖٔ/ٕانظر: األـ ) (ُ)
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 .(ُ)الوالء ا٤بستلـز للوالية كاإلرث كليس أىبل ٥بما
فيخَب ا٢بالف بْب عتق  (ِ)ت ابلتخيّب ابتداء كالَبتيب انتهاء لآليةصتخا وكفارة اليمُت

كل مسكْب   :يدال أم اب١بر (لِ كُ ) ،(ّ)، كيدخل فيهم الفقراء(ليك عشرة مساكُتسبأو )
 )أو( (ٓ)الزكوةا ٯبزئ ُب الفطرة كال بد أف يدفع لورل ا٤بسكْب الصغّب كما ُب ٩ب ((ْ)امدً )

أك إزار أك جبة أك  (ٔ)كقميص أك عمامة أك مقنعة  (كسوة)ٛبليك كل من العشرة ما يسمى 
 .(ٖ)أك رداء أك منديل (ٕ)قباء

 كا٤براد  (ُ)رعدأك  (َُ)أك طيلساف ،: كا٤براد ا٤بعركؼ الذم ٰبمل ُب اليد(ٗ)قاؿ ُب الروضة
 

                                                 

 (.ِٕٗ(، شرح ا٢باكم الصغّب للقونوم )ص: ِٕ/ُُ(، ركضة الطالبْب )َِٖ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
ۋ  ۅ      ۋڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇژ كىي قولو تعاذل:  (ِ)

 (.ٖٗسورة ا٤بائدة، اآلية ). ژائ  ەئ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى ائ 
 (.ُّّ/ُٖ(، هناية ا٤بطلب )ٖٔٓ/َُ(، البياف )ِٗٗ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ّ)
 : ضرب من ا٤بكاييل كىو ربع صاع، كىو قدر مد النيب، ملسو هيلع هللا ىلص.اؼبد (ْ)
 (.ََْ/ّلساف العرب ) (،ّْٖا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص:  (،ّٕٓ/ِالصحاح )انظر:  
 (.َِٖ(، شرح ا٢باكم الصغّب للقونوم )ص: ِِ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ِّٕ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 : ىو ما تتقنع بو ا٤برأة من ثوب تغطي رأسها ك٧باسنها.قنعةاؼب (ٔ)
 (.ََّ/ٖ(، لساف العرب )ُِّٕ/ّ(، الصحاح )ُّٕ/ُانظر: هتذيب اللغة ) 
 : ثوب معركؼ، كىو مفرج ا٤بقدـ إذل ا٢بلق  ال ٰبتاج البسو إذل إدخاؿ رأسو فيو.قباءلا (ٕ)
 (.ِٔٔ/ّٗ(، اتج العركس )ُٖٔ/ُٓ(، لساف العرب )ْٖ/ِانظر: النظم ا٤بستعذب ) 
 (.ُّ/َُ(، النجم الوىاج )ُُِ/ُٖ(، اجملموع )ُِٗ/ٕانظر: الوسيط ) (ٖ)
 (.ِِ/ُُركضة الطالبْب ) (ٗ)
 : بفتح الطاء كالبلـ، ضرب من األكسية يوضع على الكتفْب كالظهر كٝبعو طيالسة.طيلسافال (َُ)
 (.ّٕٓ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُِٓ/ٔ(، لساف العرب )ِّْ/ُانظر: مشارؽ األنوار ) 
 : ىو قميص ا٤برأة، كىو مذكر، كٝبعو أدراع كدركع.درعال (ُ)
 (.ُٔٔ/ِ(، ٦بمع ٕبار االنوار )ُٓطلبة الطلبة )ص: (، َُِٔ/ّالصحاح ): انظر 



 

 

 
 

314 

 اإليداد شزح اإلرشاد البٍ حجز اذليتًي

 .(ُ)بو ىنا قميص ال كم لو
: إهنم صححوا عدـ اإلجزاء فيو ٩بنوع كلعلو التبس عليو بدرع ا٢بديد (ِ)وقوؿ الشارح

؛ ألهنم صححوا (ٓ)كما قالو اؼبصنفإنو ال يسمى كسوة كىم  (ْ)وابن اؼبلقن ،(ّ)اآلٌب
٤بدفوع للمدفوع لو كلف دل يصلح ا (ولو)أك سراكيل  ،اإلجزاء ُب ا٤بنديل ا٤بذكور فهذا أكذل

للمرأة  لوقوع اسم الكسوة عليو كما يعطي ما (لرجل)أك قميصو  (سراويل طفل)دفع 
 .(ٔ)للرجل، كابلعكس

 ُب االنتصار لو. (ٖ)والبلقيٍت (ٕ)وأطاؿ األذرعي: ال ٯبزئ، وقيل
  ُ()"سهاإين مل أْكُسَكها لتلبكصح أنو ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ لعمر كقد أعطاه حلة من حرير "

                                                 

 (.ّٕٔ/ْ(، ٙبفة ا٢ببيب )ُُٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِْٖ/ْانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ُ)
 /ب(.ُٕٗشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ِ)
 (.  ِْٔانظر: )ص:  (ّ)

 (.ُْٕٕ/ْعجالة احملتاج ) (ْ)
ىػػػ، ِّٕ، كلػد سػػنة أٞبػد بػػن دمحم بػػن عبػد هللا األنصػػارم األندلسػػي: عمػػر بػن علػػي بػػن وابػن اؼبلقػػن ىػػو

ىػػ، أخػذ عػن اإلسػنوم كالزمػو كعػن غػّبه مػن شػيوخ العصػر، اشػتهر بشػرح ا٤بنهػاج الكبػّب َْٖتوُب سنة 
 فو: الكاُب، كاألشباه كالنظائر، ك٨بتصر ابن ا٢باجب.لو ككقف عليو األذرعي كاستفاد منو، من تصاني

(، البػػدر ِْٓ(، طبقػػات ا٢بفػػاظ للسػػيوطي )ص: ّْ/ْانظػػر: طبقػػات الشػػافعية البػػن قاضػػي شػػهبة ) 
 (.َٖٓ/ُالطالع )

 (.ّٖٕ/ّانظر: إخبلص الناكم ) (ٓ)
 (.ُٗٗ(، التنبيو )ص: ُّٗ/ُٓ(، ا٢باكم الكبّب )ٗٔ/ٕانظر: األـ ) (ٔ)
 (.ُِٓ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِْٗ/ْسُب ا٤بطالب )انظر: أ (ٕ)
 (.ُِٗ/ْالتدريب ) (ٖ)
(، كمسػلم ُب ٖٖٔبػرقم  ْ/ِأخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب ا١بمعػة، ابب يلػبس أحسػن مػا ٯبػد ) (ُ)

صػػػػػحيحو، كتػػػػػاب اللبػػػػػاس كالزينػػػػػة، ابب ٙبػػػػػرد اسػػػػػتعماؿ إًنء الػػػػػذىب كالفضػػػػػة علػػػػػى الرجػػػػػاؿ كالنسػػػػػاء 
ٮبا من حديث عبد هللا بػن عمػر: أف عمػر بػن ا٣بطػاب رضػي هللا عنهمػا، ( كبلَِٖٔبرقم  ُّٖٔ/ّ)

رأل حلة سّباء عند ابب ا٤بسجد، فقاؿ: اي رسوؿ هللا لو اشَبيت ىذه، فلبسػتها يػـو ا١بمعػة كللوفػد إذا 
هللا " ٍب جػاءت رسػوؿ إمنا يلػبس ىػذه مػن ال خػالؽ لػو ُب اآلخػرةقدموا عليك، فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "

= 
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مثلو كعلى أنو ال يبلـز بْب اللبس كالكسوة  ُ()ژى  ىژ فدؿ على أف ا٤بعُب ُب قولو تعاذل:  
لكن  (اعتيقً )كاف  (و) ِ()ا فيجزئ ا٤بلبوسا كاف أك مقصورن كال يشَبط كوهنا جديدة بل يندب خامن 

كإلطبلؽ اسم الكسوة  ،اـ العتيقعكالط  جذبورؽ لنحو كأف ٱب (رؽ غَت ـبقوايً )بشرط أف يكوف 
 .ّ()عليو ككونو يرد ُب البيع ال يؤثر ُب مقصودىا كالعيب الذم ال يضر ابلعمل ُب الرقيق

إذا كاف لبسو ال يدـك  (ٕ)ال لنحو زينة كا١بديد ا٤بهلهل (ٔ)ىلبل (ٓ)عق  واؼبرَ  (ْ)قم  أما اؼبنَ 
 .(ُ)بقدر ما يدـك البارل فبل ٯبزئ لضعف النفع فيو كالطعاـ ا٤بعيب

أطوؿ من مدة  /ب[ُِٔ]ؿ/ بو مدة مأك للتعم لبلرتداءأنو لو صلح ا٤بهلهل  وظاىر
 من نوعو  : : إال بقدر ما يدـك البارل أم (ِ)؛ ألف ا٤براد بقو٥بم لبس القميص البارل أجزأ

 على ا٥بيئة الٍب تلبس ىو عليها.ا٤بلبوس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

ملسو هيلع هللا ىلص منهػػا حلػػل، فػػلعطى عمػػر بػػن ا٣بطػػاب هنع هللا يضر، منهػػا حلػػة، فقػػاؿ عمػػر: اي رسػػوؿ هللا، كسػػوتنيها كقػػد 
قلت ُب حلة عطارد ما قلت؟ قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إين دل أكسكها لتلبسها" فكساىا عمر بػن ا٣بطػاب 

 هنع هللا يضر، أخا لو ٗبكة مشركا.
 (.ٖٗسورة ا٤بائدة، اآلية ) (ُ)
 (.َٗٓ/َُ(، البياف )ُُٔ/ّ(، ا٤بهذب )َِّ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ِ)
 (.ِْٗ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ِّ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ِّٕ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
وش، كقيػل: ىػذا األصػل ٍب كثػر : مصدر ٭بقتو أ٭بقو ٭بقػا ك٤بقتػو أ٤بقػو ٤بقػا. كثػوب ٭بيػق كمنمػق: منقػاؼبنمق (ْ)

 .حٌب استعمل ُب الكتاب
 (.ُّٔ/َُ(، لساف العرب )ْٕٓ/ٔ(، احملكم كاحمليط األعظم )ٕٕٗ/ِانظر: ٝبهرة اللغة ) 
 : يقاؿ: رقع الثوب كاألدد يرقعو رقعا، كرقعو: ا٢بم خرقو، إذا جعلت مكاف القطع خرقة.رقعاؼب (ٓ)
 (.ِّٓ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )َِّ/ُ(، احملكم كاحمليط األعظم )ِْٗ/ِ)انظر: مقاييس اللغة  
 .: بكسر الباء من بلي الثوب إذا اخلولق كقدـ كقرب من الفناءالبلى (ٔ)
 (.َُٗ(، معجم لغة الفقهاء )ص: ِٔ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِِٖٓ/ٔانظر: الصحاح ) 
 قيق ليس بكثيف.: ىو الذم يكوف نسيجو ر اؼبهلهل (ٕ)
 (.َٕٔ/ُُ(، لساف العرب )ِِّ/ُ(، ٝبهرة اللغة )ّْٓ/ّانظر: كتاب العْب ) 
 (.ُُ/ُٓ(، كفاية النبيو )ِّ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ُّٕ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ُ)
 (.َٓٔ/ِ(، مغِب احملتاج )ِّ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ِّٕ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
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لو  (و)كشعر كغّبىا  (ُ)ك٘بزئ الكسوة من أم جنس كاف من ٫بو صوؼ كقطن ككتاف
رديئة كانت أك جيدة أك متوسطة  ،(ِ)لرجل أك امرأة لوقوع ا٠بها على ذلك (احريرً )كاف 

 .(ّ)إلطبلؽ اآلية
ك جلد اعتيد لبسو ُب ذلك أك فركة أ (ٓ)كٯبزئ ٫بو لبد ،: ال ٯبزئ ا٢برير للرجل(ْ)وقيل

ٖببلؼ ما ال يعتاد لبسو كا٤بنسوج من ٪بس العْب كصوؼ ميتة ٖببلؼ  (ٔ)ااحملل كلو ًندرن 
 .(ٕ)ا٤بتنجس

 .(ٖ)كعليو أف يعرفهم بو حٌب ال يصلوا فيو
إف كانت  (ال) ،(ُ)ا لعورةا كال ساترن يطن علم أنو ال يشَبط كوف ا٤بملك ٨ب ودبا تقرر

 (ِ)أك قبعا أك عرقية (قلنسوة)ال  (و)يد أك ٫بوه من آالت ا٢برب من حد (ادرعً )الكسوة 

                                                 

بفػػتح الكػػاؼ مػػن أنػػواع النبػػات كلػػو بػػزر يعتصػػر كيستصػػبح بػػو، قػػاؿ ابػػن دريػػد: كالكتػػاف عػػريب  :كتػػافال (ُ)
 ك٠بي بذلك ألنو يكًب أم يسود إذا ألقي بعضو على بعض.

 .(ّٗ/ّٔ، اتج العركس )(ِٓٓ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ّٓٓ/ُّانظر: لساف العرب ) 
 (.ّّ/َُ(، النجم الوىاج )ْٖٔ/ُْ(، كفاية النبيو )ُُِ/ُٖانظر: اجملموع ) (ِ)
 (.ٖٗسورة ا٤بائدة، اآلية ). ژى  ى ژ كىي قولو تعاذل:  (ّ)
 (.ِّ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ِْٕ/ُِ(، العزيز )ُُٔ/ّانظر: ا٤بهذب ) (ْ)
: ما يتلبد من شعر أك صوؼ ككل شعر أك صوؼ ملتبد بعضو علػى بعػض، فهػو لبػد كلبػدة، كا١بمػع لبد (ٓ)

 كلبود. ألباد
 (.ْٖٓ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ّٖٔ/ّ(، لساف العرب )ِِٖ/ٓانظر: مقاييس اللغة ) 
 (.َٔٔ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ِّ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ِْٕ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ِْٗ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ّْ/َُ(، النجم الوىاج )ُِّ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ٕ)
 (.ّْ/َُ(، النجم الوىاج )ُُ/ُٓ(، كفاية النبيو )َِّ/ُّٓب )انظر: ا٢باكم الكب (ٖ)
 (.ُّٖ/ٖ(، هناية احملتاج )ِْٖ/ْ(، أسُب ا٤بطالب )ّْٓانظر: كفاية األخيار )ص:  (ُ)
 : ىو ما يلبس ٙبت العمامة كالقلنسوة، مولدة.عرقيةال (ِ)
 (.ُِٓ/ِٔ(، اتج العركس )ُّٗ/ُ)(، احملكم كاحمليط األعظم ُُٓ/ُانظر: هتذيب اللغة ) 
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 كىو سراكيل قصّب ال تبلغ تباًنن  أك ا أك نعبلن سن اكال مد ((ُ)منطقة)ال  (و افً )خال  (و)
ا ك٫بوٮبا على األكجو؛ ألهنا ال تسمى كسوة كإف كاف أك خاٛبن  (ّ)ا أك تكوأك قفازن  (ِ)الركبة

رؽ بْب ٫بو العرقية كمنديل ٫بو الكم أبف فكب ،(ْ)ية بلبسوفدـر الا ٯبب على احملأكثرىا لبوسن 
ب ُب جنسو استقبللو ابلسَب بل البد أف ينضم إليو شيء آخر يشاركو ُب غلاألكؿ ال ي

ا فكاف كا١بزء من ساتر الرأس ٖببلؼ الثاين فإف الغالب بل ا٤بطرد ُب جنسو موضوعو غالبن 
 (ٓ)انخي أف يشاركو فيو غّبه فلم يكن كاألكؿ لتسوية شاستقبللو اب٤بعُب ا٤بوضوع لو من غّب

 ْب العرقية كا٤بنديل ُب اإلجزاء بنظر فيها بذلك.ب
أنو ال ٯبوز التبعيض كما لو أطعم بعض العشرة ككسا بعضهم أك أعتق  وأفهم كالمو

نصف رقبة كأطعم أك كسا ٟبسو؛ ألف التخيّب بْب ا٣بصاؿ ا٤بذكورة ينفي التمكن من  غّبىا 
 .(ٔ)كالتفريق غّبىا

من األايـ لآلية كلو مفرقة  (صـو ثالثة)الواجب بعد ىذه ا٣بصاؿ الثبلثة السابقة  (ٍب)
 .(ِ)على التحقيق ٖببلؼ كفارة الظهار كالقتل كا١بماع لبناء ىذه، ك (ُ)إلطبلؽ اآلية

؛ (ّ)كىو من لو أخذ الزكاة من فقّب كمسكْب (ؼبعسر)ما ذكر ابلنسبة  وإمنا جيزئ صـو

                                                 

 : خيط تشده ا٤برأة ُب كسطها تضم هبا ثياهبا كتسدؿ عليو إزارىا.نطقةاؼب (ُ)
 (.ّْٓ/َُ(، لساف العرب )ِٓٗ/ِ(، ٝبهرة اللغة )َُْ/ٓانظر: كتاب العْب ) 
 (.َِٗ/ْالعرب ) (، لسافُُٖ/ُ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث )ُُٖ/ُانظر: مشارؽ األنوار ) (ِ)
 : ابلكسر: رابط السراكيل، كٝبعها تكك.التكة (ّ)
 (.ٔٗ/ِٕ(، اتج العركس )َْٔ/َُ(، لساف العرب )ّّٗ/ُانظر: ا٤بخصص ) 
 (.َِِ/ٕ(، الوسيط )ُُٔ/ّ(، ا٤بهذب )َِّ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ْ)
 (.ِْٓ/ِانظر: فتح الوىاب ) (ٓ)
 (.ُِ/ُُ(، ركضة الطالبْب )َّّ/ُٖ(، هناية ا٤بطلب )ُٗٓ/َُانظر: البياف ) (ٔ)
 (.ٖٗسورة ا٤بائدة، اآلية ). ژ  ۈئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئژ  كىي قولو تعاذل: (ُ)
 (.ٖٔٓ/َُ(، البياف )ُِٗ/ٕ(، الوسيط )ُٗٗانظر: التنبيو )ص:  (ِ)
 (.ِّ/ُُ )(، ركضة الطالبْبِّْ/ُٖ(، هناية ا٤بطلب )ّّٖ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ّ)
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ألنو فقّب ُب األخذ فكذا ُب اإلعطاء كال ٲبنع من ذلك ملكو النصاب ككجوب الزكاة عليو 
 .(ُ)إذا دل يعرؼ دخلو ٦بموعة كما أف لو مع ذلك أخذ الزكاة

٤با يلـز على إسقاطها من خلو ا٤باؿ ببل بدؿ ٖببلؼ  إمنا لزمتو دوف التكفَت ابؼباؿ (و)
ألنو ال ٲبلك، كليس  ((ِ)قن)ابلنسبة لذكر أك أنثى التكفّب اب٤باؿ فإف لو بدال كىو الصـو 

 (ّ)كما ُب الروضةمثلو ا٤بكاتب فإف لو إبذف سيده التكفّب ابإلطعاـ كالكسوة ال ابلعتق 
، (ٔ)وغَته (ٓ)وإف أخذ بو القونويا ٤با اقتضاه كبلـ الركضة ىنا ُب الكتابة خبلفن  (ْ)وأصلها
ألجلو أم:  ء(لوط)الكفارة بسائر أنواعها لرقيقو من الصـو حٌب من صـو  (ولسيد منع)

ألجل  (أو) ،امن أف لو منع األمة مطلقن  (ٕ)ا ٤با يوٮبو كبلـ أصلوابلنسبة ألمة ٰبل لو خبلفن 
إما كلضعفو  :؛ ألف حقو فورم كالكفارة على الَباخي أم(ٖ)ُب غّبىا للسيد بصومو (تضرر)

ابالمتناع ىذا إف حنث بغّب إذنو ُب  (ُ)ا لتقييد ا٢باكمخبلفن  بو عن خدمتو كإف دل ٲبتنع
حينئذ من  ةمنو لو فيو أك ُب حلف ٲبتنع فيو الرب فليس لو منع (ال إف حنث إبذف) ،ا٢بنث
أك ضعف العبد بو عن ا٣بدمة بل أك امتنعت خدمتو بسببو  الوطءكإف امتنع عليو  ،(ِ)الصـو

                                                 

 (.َٔٔ/ِ(، اإلقناع للشربيِب )ُِ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ِِٕ-ُِٕ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
: العبد ا٤بتعبد الذم ملك ىو كأبواه، كقاؿ اللحيػاين: "العبػد القػن الػذم كلػد عنػدؾ كال يسػتطيع أف قنال (ِ)

 ٱبرج عنك".
 (.ّْٖ/ُّ(، لساف العرب )ُُٔ/ْا٢بديث )(، النهاية ُب غريب ِٕ/ٓانظر: كتاب العْب ) 
 (.ِْ/ُُركضة الطالبْب ) (ّ)
 (.ِٕٔ/ُِانظر: العزيز ) (ْ)
 (.ِِٖشرح ا٢باكم الصغّب للقونوم )ص:  (ٓ)
 (.ُّٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُٖ/ُٓ(، كفاية النبيو )ّّٖ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ٔ)
 (.ْٖٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٕ)
 (.ِٓ-ِْ/ُُ(، ركضة الطابْب )ِٕٕ/ُِ(، العزيز )ِِِ/ٕسيط )انظر: الو  (ٖ)
 (.ْٖٔا٢باكم الصغّب )ص:  (ُ)
 (.ِّٕ/ُٖ(، هناية ا٤بطلب )ْٗٓ/َُ(، البياف )ّّٗ/ُٓا٢باكم الكبّب ) (ِ)
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 .(ُ)ا ٤با يوٮبو كبلـ أصلوخبلفن 
 و.تنا كىم فاجتنبى (ِ)ككقع  ُب عبارة اإلسعاد

أما حنث ال ضرر فليس لو منعو كما ال ٲبنعو من صـو تطوع كصبلة نفل ُب غّب كقت 
 .(ّ)ا٣بدمة

كما كقع ُب  ،(ٓ)والروضة (ْ)اؼبصحح ُب الشرحُتكاعتبار ا٢بنث دكف ا٢بلف ىو 
 سبق قلم. :(ٖ)ليقمن اعتبار ا٢بلف دكف ا٢بنث  (ٕ)وأصلو (ٔ)اؼبنهاج

اإلذف ُب  [/إُِٔؿ/٢بنث يستلـز الوطء ابلكفارة ٖببلؼ ]أف اإلذف ُب ا والفرؽ
 (اميتً )حاؿ كونو  (تكفَت عنو)لسيد القن  (و)ا٢بلف، بل ىو مانع من ا٢بنث ا٤بستلـز ٥با، 

كالكفارة ابقية عليو ٗباؿ من إطعاـ ككسوة كإف قلنا ال ٛبلك ابلتمليك إذ ال رؽ بعد ا٤بوت 
التكفّب عنو قبل موتو يتضمن دخوؿ ا٤باؿ ٖببلؼ  ر سواء ٖببلؼ ما قبلو، كألففهو كا٢بي 

كلقرينة ال غّبه  (ِ)عنو لنقصو عن أىلية الوالء (عتقبال ) ،(ُ)بعده إذ ليس للميت ملك ٧بقق
أف السيد يصـو عنو ٧بموؿ على  (ّ)إبطبلؽ الشارح علم ٩با مر ُب الصـور كما الصـو عنو كا٢بي 
 ا لو.ما إذا كاف قريبن 

                                                 

 (.ْٖٔانظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (ُ)
 (.َُٕ/ِاإلسعاد ) (ِ)
(، مغػػػػػػػِب احملتػػػػػػػاج ِّٖللقونػػػػػػػوم )ص:  (، شػػػػػػػرح ا٢بػػػػػػػاكم الصػػػػػػػغّبَُّ/ٖانظػػػػػػػر: ركضػػػػػػػة الطػػػػػػػالبْب ) (ّ)

(ِ/ُّٗ.) 
 (.ُْٗ/ٓ(، الغرر البهية )ّٕ/َُ(، النجم الوىاج )ُِّ/ٗانظر: العزيز ) (ْ)
 (.ََّ/ٖركضة الطالبْب ) (ٓ)
 (.ِّٕمنهاج الطالبْب )ص:  (ٔ)
 (.ُٖٔٓ/ّانظر: احملرر ) (ٕ)
 (.  ُْٖ/ٖتاج )(، هناية احملُْٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّٖٔ/ّانظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٖ)
 (.ُٕ/ُٓ(، كفاية النبيو )ِٓ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ِٖٕ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ُْٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ّٖ/َُ(، النجم الوىاج )ِٓ/ُُانظر: ركضة الطالبْب ) (ِ)
 /أ(.ُٕٗشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ّ)
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ر كعليو كفارة قدمت على ٤بيت خبلؼ ا٤بذىب ليس ُب ٧بلو فلو مات ا٢بي : الصـو عن اوقولو
 حق اآلدمي كإف دل يوص هبا ما دل يتعلق حق اآلدمي كحده ابلعْب كما علم ٩با مر ُب الفرائض.

 ،ابفلس حق اآلدمي على الكفارة كغّبىا من حقوؽ هللا ما داـ حين  ـ احملجور عليووتقدّ 
أعتق عن ا٤بيت كالوالء لو كارثو أك كصيو أك ٨بّبه كجب أقل إف كانت الكفارة مرتبة  ٍبٌ 

خالصها قيمة كالزائد عليو ٰبسب من الثلث كا٤برتد كغّبه فبل يتعْب األقل كإف ضعف 
ٖببلؼ  (ِ)كألجنيب التربع عمن ال تركو لو إبطعاـ أك كسوة ال يعتق كلو ُب ا٤برتبة ،(ُ)ملكو

 خّبة كما مر ُب الوصااي ٗبا فيو.الوارث فإف لو التربع ابلعتق كلو ُب ا٤ب
 .(ّ)أف اليمْب على فعل كاجب أك ترؾ حراـ طاعة كا٢بنث حراـ كعكسو بعكسو واعلم
، إف كاف لو طريق غّب ا٢بنث دل يتعْب كلف حلف ال ينفق على زكجتو فإف لو نعم

ع ؛ ألف الغرض حاصل م(ْ)هائطريقْب غّب ا٢بنث أف يعطيها من صداقها أك يقرضها ٍب يرب 
أك على عدـ أكل  ،(ٓ)فإف حلف على ترؾ سنة أك فعل مكركه سن ا٢بنث ،بقاء التعظيم

طيب أك عدـ لبس ًنعم فإف أراد االقتداء ابلسلف ككاف يصرب على ا٣بشونة كقد يفرغ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ كعليو ٞبل قولو تعاذل:  (ٔ)اللعبادة كاف حلفو طاعة كإف كاف مكركىن 

 .(ٕ)اآلية ژٹ

                                                 

 (.ِْٗ/٤ْبطالب )(، أسُب اِِِ/ٕ(، الوسيط )ّّٓ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ُ)
 (.ِٔ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ُِٖ/ٕ(، العزيز )ُِّ/ُٖانظر: هناية ا٤بطلب ) (ِ)
 (.َُٖ/ٖ(، هناية احملتاج )ُٖٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُُٓ/ُٖانظر: اجملموع ) (ّ)
 (.ُٖٗ/ٔ(، مغِب احملتاج )ِْْ/ِ(، فتح الوىاب )ِٔ/َُانظر: النجم الوىاج ) (ْ)
 (.ِٕ/َُ(، النجم الوىاج )َُْ/ُْ(، كفاية النبيو )ُّٗ انظر: التنبيو )ص: (ٓ)
 (.ِْْ/ِ(، فتح الوىاب )َِ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ُِٔ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ِّسورة األعراؼ، اآلية ) (ٕ)
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أحواؿ  كفيو نظر فإف الغالب من  ،إٟتاؽ غَت ا١تتفرغ للعبادة اب١تتفرغ ٢تا (ُ)وحبث شيخنا
غَت ا١تتفرغُت ٢تا الكسل كا١تيل إٔب الدعة كالرفاىية كلو مع الوثوؽ من النفس ابلصرب فاٟتلف 

ا  كررًن ا كليس ١تن حلف على مباح  فعبلن على ذلك يغلب فيو اٟتنث أك الندـ فليكن مكركىن 
 .(ِ)وفاءال

اف كجوابن  قد علم فبا تقرر (و)  ا كندابن  كٖترمن أف اليمُت ال يغَت حاؿ احمللوؼ عليو عماً 
راىة كإابحة من خصاؿ  (صـو غّب)ا لكنو خبلؼ األفضل اٟتالف جوازن  (قدـ) ًك

: (ٓ)كغَته (ْ)٠ترب أيب داكد (حنث )على (ّ)الكفارات كبعد العتق أك اإلطعاـ أك الكسوة
  ."ت الذم ىو خَتائٍب  على مُت فرأيت غَتىا خَتنا منها فكفر عن مينككإذا حلفت "

اة.ًفجاز رقدمها على أحدىا   (ٔ)كألهنا كجبت بسببُت فيما مر  تعجيل الًز
دمو على كقت كجوبو بغَت ألنو عبادة بدنية فبل جيوز رق ؛فبل جيوز رقدمو أما الصـو

صـو رمضاف  .(ٕ)حاجةً 
                                                 

 (.ِْٕ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ُ)
فاية النبيو )َْٗ/َُ(، البياف )ٓٗ/ّانظر: ا١تهذب ) (ِ)  ً،)ُْ/َْٖ.) 
(، الػػػػػنجه الوىػػػػػاج ِْٖ(، شػػػػػرح اٟتػػػػػاكم الصػػػػػغَت للقونػػػػػوم )ص: َِٗ/ُٓانظػػػػػر: اٟتػػػػػاكم الكبػػػػػَت ) (ّ)

(َُ/ِٖ.) 
تػػػاب األمػػػاف كالنػػػػذكر، ابب الرجػػػل يكفػػػر قبػػػل أف  نػػػث ) (ْ) بػػػػرقه  ِِٗ/ّأخرجػػػو أبػػػو داكد ُب سػػػننو،ً 

ِّٕٖ  .) 
 (.  ُٓٔ/ُٕب إركاء الغليل )كاٟتديث صححو األلباين 

فػػارات األمػػاف، ابب الكفػػارة قبػػل اٟتنػػث كبعػػده ) (ٓ) تػػابً  بػػرقه  ُْٕ/ٖأخرجػػو البرػػارم ُب صػػحيحو،ً 
تػػػػاب األمػػػػاف، ابب نػػػػدب مػػػػن حلػػػػف مينػػػػا فػػػػرأل غَتىػػػػا خػػػػَتا منهػػػػا ِِٕٔ (،  كمسػػػػله ُب صػػػػحيحو،ً 

بلمهػػا مػن حػػديث عبػد الػػرٛتن بػػن ٝتػرة هُِٓٔبػرقه  ُِّٕ/ّ) ، قػػاؿ: قػاؿ رسػػوؿ ل صػػلى ل (ً 
عليو كسله: "ال رسأؿ اإلمارة، فإنك إف أعطيتها من غَت مسػألة أعنػت عليهػا، كإف أعطيتهػا عػن مسػألة 
فػر عػن مينػك" لت إليهػا، كإذا حلفػت علػى مػُت، فرأيػت غَتىػا خػَتا منهػا، فػأت الػذم ىػو خػَت، ًك ، ًك

 لواك".ففيو: رقدًن اٟتنث على الكفارة ْترؼ العطف "ا
 (.  َْٕانظر: )ص:  (ٔ)
 (.ُُّ/ُٖ(، اجملموع )ٖٖٓ/َُ(، البياف )ُُٔ/ّانظر: ا١تهذب ) (ٕ)
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ما لو حلف ال  (ُ)وأفهم إطالقو اف اٟتنث معصيةً  ذلكجواز ذلك كإفً   ،يزين كىوً 
هه لوجو  (ِ)خالف فيو ٚتع كإف كالتكفَت ال يتعلق بو اابحو كال  أحد السببُت دكقوم مدًر

كخرج ابٟتنث اليمُت  ، كبعدهقبل اليمُت كبعدىا كقبل التكفَتٖترًن بل احمللوؼ عليو معصية 
 ال ل اؿ: إف دخلت الدار فواكمنو ما لو ق فبل جيوز التقدًن عليها ألنو رقدًن على السببُت

الدخوؿ ُب ا١تثاؿ  :ابٞتر أم (شرطٍ ال )ك كمن ٍب قاؿ: أًلم ال جيوز رقدًن الكفارة عليوً 
ما صرح بو البغوم ور ألف اليمُت ٓب ينعقد بعدً  ما ال جيوز رقدمها على  (ْ)هكغَت  (ّ)ا١تًذ ًك

ل من يعتق عنها مع شركعو ُب اليمُت ٓب جيزه  السببُت ال جيوز مقارنتها لليمُت حىت لو ًك
ًفارٌب إف حنثت فحنث أجزأه؛ ألنو   /ب[ُِٕ]ؿ/ دم عنكلو قاؿ: أعتقت عب (ٓ)اارفاقن 

كإف قاؿ: إف علي اٟتنث فقط أك إف حلفت ٓب جيزيو ألنو قدمو على اليمُت  تعليققدـ ال
أك إف حلفت أك حنثت فباف  ،(ٔ)ا عتق كأجزأه كإال فبل ما ٓب  نث بعد ذلكحنث غدن 

العتق بعد اٟتلف فقط أك مات  ارردللشك ُب اٟتلف كمىت  (ٕ)كما قالو البغويا ٓب جيز حالفن 
ما لو  أك رعيب قبل اٟتنث ٓب جيز بو عنها؛  ألنو غَت قابل للتكفَت بو كقت الوجوب فكافً 

اة أك اررد ا١تدفوع إليو أك مات قبل اٟتوؿع كمنو يؤخذ أنو يشًتط بقاء  ،(ٖ)جل عن الًز
 مسكنتو إٔب اٟتنث كأنو أيٌب ُب غناه ىنا نظَت ما مر.

فارة  األهن وال جيوز تقدمي كفارة صباع صـو أو نسك عليومث  ال رنسب إليهما بل إليو ًك
 .(ٗ)بس كالطيباليمُت رنسب إٔب اليمُت كمثلو فدية اٟتلق كالل

                                                 

 (.ِّٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ُ)
 (.ِٗ/َُ(، النجه الوىاج )ُٕ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َّٖ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ِ)
 (.َُٗ/ٖالتهذيب ) (ّ)
فاية النبيو ) (ْ)  (.ُْٗ/ٓ(، الغرر البهية )ِٖٓم الصغَت للقونوم )ص: (، شرح اٟتاك ٔ/ُٓانظر:ً 
 (.َُٗ/ٔ(،مغٍت احملتاج )ِْٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُٓٗ/ْانظر: هناية ا١تطلب ) (ٓ)
 (.ِْٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُٕ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِٗٓ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.َُُ/ٖالتهذيب ) (ٕ)
فاية ُٖ/ُُانظر: ركضة الطالبُت ) (ٖ)  (.ِٓٓ/َِ(، ا٢تداية إٔب أكىاـ الكفاية )ٕ/ُٓالنبيو )(،ً 
 (.ِْٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُٗ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َِٔ/ُِانظر: العزيز ) (ٗ)
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، إف جازت لعذر جاز رقدًن الكفارة عليها للعذر، كجيوز رقدًن ا١تنذكر ا١تإب ال نعم
إف شفيت فعلي عتق أك صدقة كللحامل أك ا١ترضع رقدًن فدية  ،(ُ)البدين على ا١تنذكر لوً 

 .(ِ)يـو بعد دخوؿ ليلتو ال قبلو
وهنا  على اغبنث يف اليمْب بشرطو وجيوز التقدمي  ً فإنو جيوز رقدًن   (كالظهار)حاؿ

اٟتنث ىنا  .(ّ)ًفارة ا١تالية على العود إذ ىوً 
إف رظاىر من رجعية ٍب يكفر ٍب يطأ أك بظاىر فَترد الزكجة فيكفر ٍب رسله  وصورتو

ألف اشتغالو  ؛ىي أما العتق عنها عقب الظهار ُب غَت ذلك ك٨توه بعتق مع العود ألصلو
الدخوؿ  اابلتكفَت عود كإف أجزأ ذلك أيضن  ٓتبلؼ رقدمها على الظهار أك شرط علق بوً 

ا اٟتالف حيث أطلق أما حيث نول سببن  (وحنث) (ْ)ُب إف دخلت فأنت علي ظهر أمي
أف حلف ال يصلي كال  (صـو وصالة)٨تو  (يف)فليعمل بو ُب سائر الصور  كاعتكاؼً 

اهنا (شروعب)يصـو  وع كسجود كإف أكمأ ّتميع أًر أك أجراىا على  صحيح ُب صبلة ذات ًر
انت كإف كجب قضاؤىا أك نفبلن فرضن  قلبو  ً ،ا  كيصبح نأف ينوم ليبلن   نأف  ـر كَب للصـو
ما عله ٦تا مر  (ٓ)ا ُب الفرضصائمن  ،كقبل الزكاؿ ُب النفلً  ىنا  (ٔ)كصرح بو أصلو ُب الصـو

ر بعد انعقادهشيئن  (وإف أفسد) شركع ىو ا فالا كمعتكفن ا كمصلين يسمى صائمن  ؛ ألنوا ٦تا ًذ
 .(ٕ)ا١تراد أما الشركع الفاسد فبل أثر لو ألنو ٓب أيت ابحمللوؼ عليو

 .(ٗ)من زايدرو "فإب"الشركع ٓب  نث كاإلشارة إليو  : إف أفسدىا بعد(ٖ)وقيل
                                                 

 (.ُُٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِْْ/ِ(، فتح الوىاب )ُٗ/ُُانظر: ركضة الطالبُت ) (ُ)
 (.ّّٗ/ِية اٞتمل )(، حاشُْٗ/ّ(، هناية احملتاج )َّْ/ُانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ِ)
 (.ِٗ/َُ(، النجه الوىاج )ُٖ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َِٔ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ُْٗ/ٓ(، الغرر البهية )ِٖٔ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ّٕٗ/َُانظر: البياف ) (ْ)
 (.ُْٗ/ٓ(، الغرر البهية )َٔٓ/َُ(، البياف )َُُ/ّانظر: ا١تهذب ) (ٓ)
 (.ْٖٔالصغَت )ص:  انظر: اٟتاكم (ٔ)
فاية النبيو )ٔٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َّّ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)  ً،)ُْ/ْٕٕ.) 
 انظر: ا١تصادر السابقة. (ٖ)
 (.ِّٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ٗ)
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صبلة فاقد ولو قاؿ : ال أصلي صبلة ٓب  نث ابلشركع بل ابلفراغ كإف كجب قضاؤىاً 
عة  انت ًر من  (ِ)وىو أوجو فبا اقتضاه كالـ الروايين، (ُ)مهمكما اقتضاه كالالطهورين أكً 

عتُت فأًثر.  أنو إمنا  نث بًر
ا، كمثلها : كال  نث بصبلة اٞتنازة؛ ألهنا غَت متبادرة عرفن (ْ)والقفاؿ (ّ)قاؿ اؼباوردي

 سجدة التبلكة كالشكر كالطواؼ.
 ،(ٓ)يةٓب  نث بصبلة شرع فيها فاسدة أك ال يقرأ حنث ببعض آ ولو حلف ما صلى

ألنو منعقد جيب  ؛(افاسدً )ًاف الشركع   (حج ولو)حنث من حلف ال  ج بشركع ُب  (و)
الصحيح  .(ٔ)ا١تضي فيوً 

إمنا أييت على ا ـ بو ٣تامعن ر يدخل اٟتج عليها كرصويره نأف   أف يفسد عمررو ٍب وصورتو
ما جرل عليو ا١تصنف األصحٍب إذ  (ٕ)ضعيف جرى عليو اغباوي  ً فعليو  (ٖ)عدـ انعقاده

ركىا كلو حلف على ؛ ألنو ال يتصور فيها الشركع فاسدن ابٟتج العمرة خرج ا فكذا ٓب يًذ
دخوؿ دار )اٟتلف على عدـ  (يف)حنث  (و) ،أحدمها حنث ابلقراف على األكجو

 (ُُ)على خبلفو ٛتل على الطاؽ (َُ)بكسر الداؿ ٢تا إذا دخلو ألنو منها، كالنص ((ٗ)يزلِ ىْ بدِ 
                                                 

فاية النبيو ) (ُ)  (.ُِٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٖٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْٖٕ/ُْانظر:ً 
 (.ُّٓ/َُْتر ا١تذىب ) (ِ)
 (.ِّْ/ُٓكم الكبَت )اٟتا (ّ)
 (.ُِٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٖٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُٖٕ/ِانظر: اإلسعاد ) (ْ)
 (.ُِٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٖٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٕٔ/ُُانظر: ركضة الطالبُت ) (ٓ)
 (.ُٕٗ/ٓ(، الغرر البهية )َٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُُّ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.َٓٔ )ص: اٟتاكم الصغَت (ٕ)
 .(ّّٖ/ّانظر: إخبلص الناكم ) (ٖ)
 : ابلكسر: ما بُت الباب كالدار، فارسي معرب، كاٞتمع الدىاليز.الدىليز (ٗ)
 (.ٖٕ(، أنيس الفقهاء )ص: َُِ/ُ(، ا١تصباح ا١تنَت )ّْٗ/ٓانظر: لساف العرب ) 
فاية النبيو )َّْ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (َُ)  (.ّْ/َُ(، النجه الوىاج )ْْٓ/ُْ(،ً 
اف، كٚتعو أطواؽ.الطاؽ (ُُ)  : عقد البناء حيثً 
تاب العُت )   (.ُْٗ(، ٥تتار الصحاح )ص: ُُٗ/ٗ(، هتذيب اللغة )ُْٗ/ٓانظر:ً 
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اف منها كيدخل ُب بيعها ال يقاؿ ١تن دخل أنو دخلهاا١تعقود خارج الب  .(ُ)اب؛ ألنو كإفً 
[ أماـ الباب إذا  /أُِٖؿ/] ارالدرب ا١ترتص ابلدٌ  (ّ): كجعل ا١تتوٕب(ِ)قاؿ الشيخاف

الطًاف داخبلن ُب ىذا  اف ُب أكلو ابب فهو من االدار كٓب يكن ُب أكلو اببً  ؽ قاؿ: فإفً 
اف أك غَته انتهقفن سالدار   ى.اً 

ث دخل ال يضر خركج رأسو أك يده يكح ،ما قالو ُب غَت السقف (ْ)واستبعد األذرعي
 فإف أدخل رجبلن  ،(ٓ)كلو أدخل يده أك رجلو أك رأسو أك مد فيها رجليو كىو قاعد ٓب  نث

و ه ُب االعتكاؼ رفصيل ال يبعد ٣تيئفقط كاعتمد عليهما أك على أحديهما رقدـ ُب نظَت 
من أنو لو اضطجع كبعضو  (ٔ)وىو ما حبثو اإلسنويما يؤيد األكؿ  رأيت ىنا كمكن الفرؽ ٍب

اف االعتبار ال ابلنقل ال اب١تسافة؛ ألف استقراره ُب اٟتقيقة عليو فأشبو االعتماد على  فيهاً 
إف حيل  (ال)٢تا بعد صعوده من خارجها  (من سطح) اا بنزكؿ إليه نث أيضن  (و) ،الرجل

اف السطح ٤توطن ليو من خارجها أيضن إ (صعوده)ُب سطوحها سبب  ا ا كٓب ينزؿ إليها كإفً 
 .(ٕ) ٢تا إذ يقاؿ: إنو على السطح كليس ُب الدارألف ذلك ليس دخوالن 

لو أك بعضو مسقفن نعم  ً اف  ً اف يصعد إليو منها ، إف  ً اف ينسب إليها نأف  ً ا أك
طبقة كاحدة(ٖ)حنث البنياف ْتيث ال  كلو رعلق بغصن شجرة فيها كأحاط بو ،؛ ألنو حينئذً 

كلو حلف  ،(ٗ)يررفع بضعو عن البنياف حنث أيضنا ٓتبلؼ ما إذا اررفع عليو أك ساكاه
لكن إف   (لو ضبل)و ليررجن منها بر اب٠تركج إٔب ما ال  نث ٍب بدخولو ك نث ابلدخوؿ 

                                                 

 (.ُِٖ/ُِ(، العزيز )ِّٓ/َُ(، البياف )ِِٓ/ٕانظر: الوسيط ) (ُ)
 (.ِٖ/ُُبُت )(، ركضة الطالِِٖ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
فاية النبيو ) (ّ)  (.ُٖٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْْ/َُ(، النجه الوىاج )ْْٓ/ُْانظر:ً 
 (.ُٔٗ/ٖ(، هناية احملتاج )َِٓ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ْ)
 (.ِّٓ/َُ(، البياف )َُُ/ّ(، ا١تهذب )ّٕٗ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٓ)
 (.ُِِ/ٗا١تهمات ) (ٔ)
 (.ِّٔ(، الشامل البن الصباغ )ص: َُُ/ّ(، ا١تهذب )ّْٖ/ُٓ) انظر: اٟتاكم الكبَت (ٕ)
 (.ِٕ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِِٖ/ُِ(، العزيز )ِِْ/ٕانظر: الوسيط ) (ٖ)
فاية النبيو )ُٓٗانظر: التنبيو )ص:  (ٗ)  (.َِٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْْْ/ُْ(،ً 
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اف مع  (ال)منو فيو لنسبة الفعل حينئذ إليو  (إبذف) ًاف ٛتلو اف من غَت إذنو كإفً  إفً 
 ،(ُ)منو عليو كلو قدر على االمتناع إذ ٓب يوجد منو دخوؿ ال حقيقة كال حكما (سكوت)

ب دابة فسارت بو احتمل أف أيٌب ما مر ُب السرقة فيما لو كضع عليها متاعن  ا ُب كلو ًر
  .فأخرجتو اٟترز

 (و) ،اٟتد نأدىن شبهة نأف ا١تدار ىنا على العرؼ، كٍب على إسقاط واحتمل الفرؽ
كىو متلبس بواحد  (ركوب ولبس و قياـ وقعود واستقباؿ)اٟتلف على عدـ  (يف)حنث 

ب يومن  ،(ِ)لو لصدؽ اٝتو بذلك (ابستدامة)من ذلك  ا ا كلبس شهرن إذ يصح أف يقاؿ: ًر
السكٌت كاالنتقاؿ ل فعل يصح رقديره ٔتدهً   (تزوج)ُب  (ال) ،كىكذا ُب بغيتها ك٨توه منً 

ما ُب صكغ ءًوط  ،(ّ)ك٨توه ٦تا ال يقدر ٔتدة (ودخوؿ وخروج ر وتطيبهوتط) حكنكا  بً 
كصـو كصبلة فبل  نث من حلف على عدـ فعل  ،ُب رده (ٓ)وإف طاؿ اإلسنوي (ْ)الركضة

ا إٔب آخره إذ ال ا كرطهرن شيء من ذلك كىو متلبس بو ابستدامتو؛ ألف ذلك ال يسمى رزكجن 
 .ا؛ ألف التزكج أك النكاح قبوؿ عقدهيصح أف يقاؿ: نكحت شهرن 

ذا فإمنا يراد بو استمرارىا ا أك متزكجن نأنو ٓب يزؿ انًحن  وأما وصف للشخص ا فؤلنو منذً 
ذلك التطهر  ف معناه استمر ا ألكال ينافيو غصبو شهرن  ،(ٔ)كما بعدهعلى عصمة نكاحو، ًك

ال  (ٕ)اا١تغصوب ُب يده رلك ا١تدة كإال فحقيقة الغصب اليت ىي األخذ ابليد أك ٨توىا قهرن 
ا ا كصليت ليلة ألف الصـو ال يتحقق شرعن مت شهرن كال صي  ،إمنا ا١تستمر حكمهاك  ،يدـك

نأقل من يـو كال متد حقيقتو أزيد منو النتهائو بغركب مشسو كحيلولة الليل بُت الصومُت، 
                                                 

فاية النبّّْ/ُِ(، العزيز )ّْٔ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ُ)  (.ْٗٗ/ُْيو )(،ً 
 (.َْْ(، اللباب )ص: َِْ/ٖ(، ٥تتصر ا١تزين )ٕٔ/ٕانظر: األـ ) (ِ)
فاية النبيو )ِّٖ/ُِ(، العزيز )ُٓٗانظر: التنبيو )ص:  (ّ)  ً،)ُْ/ّْْ.) 
 (.ِٗ/ُُركضة الطالبُت ) (ْ)
 (.ُِْ/ٗا١تهمات ) (ٓ)
(، مغػػػػػػػٍت احملتػػػػػػػاج ُِٓ/ْ(، أسػػػػػػػٌت ا١تطالػػػػػػػب )ِِٗانظػػػػػػػر: شػػػػػػػرح اٟتػػػػػػػاكم الصػػػػػػػغَت للقونػػػػػػػوم )ص:  (ٔ)

(ٔ/ُٕٗ.) 
 (.ََُ(، أنيس الفقهاء )ص: ْْٖ/ِ(، ا١تصباح ا١تنَت )ْٖٔ/ُانظر: لساف العرب ) (ٕ)
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عات مع ما اشتملت عليو من ا كال عرفن كألف الصبلة ٓب رعهد شرعن  ا رقديرىا ٔتدة بل بعدد الًر
ا عمل بو ُب سائر الصور، كصورة حلفو ُب الصبلة أف د مر أنو إذا نول شيئن قراءة كغَتىا كق

اف أخرس فحلف ابإلشارة لف انسين   .(ُ)ا ٢تا أكً 
ا أك كقف بنية اإلقامة ٓب كىو ُب السفر كقصد االمتناع منو فرجع فورن  ولو حلف ال يسافر

 . (ِ)ا نث فإف ٓب يقصد ذلك حنث ابلعود ألنو فيو مسافر أيضن 
ُب اٟتلف  (البيت )عدـ سكٌت أك دخوؿ  /ب[ُِٖ]ؿ اٟتلف على (يف)حنث  (و)

من البيوت ا١تبنية كلو من ٨تو خشب  (ببيت شعر وكبوه)أك سكٌت حلفو  ؿعلى عدـ معو 
اف اٟتالف قركاين   ً لوقوع اسه البيت على الكل لغة كال  (ّ)كا٠تياـ اليت من ٨تو جلد كلو

  .(ْ)امعارض لو عرفن 
لفظ   عرفين ا أك نقبلن ال يوجب ٗتصيصن  القروي للخياـ وعدـ استعماؿ ا للفظ بل ىوً 

مع اختصاص بعض النواحي بنوع أك أًثر بناء على ما عليو  العمـو الذم يعه ٚتيع أنواعو
كإمنا ٓب  نث من حلف ال أيًل  ،(ٕ)[صٗتص]ال  (ٔ)من أف العادة (ٓ)صبهور األصوليْب

                                                 

 (.َُّ/ٓ(، حاشية اٞتمل )ُٕٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُٓٗ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ُ)
 (.ِِٓ/َُ(، البياف )ََُ/ّ(، ا١تهذب )َّٓ/َُانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ِ)
 (.ُّٓ/ُٓ(، اٟتاكم الكبَت )َِْ/ٖ(، ٥تتصر ا١تزين )ٕٔ/ٕـ )انظر: األ (ّ)
فاية النبيو ) (ْ)  (.َُِ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْٗ/َُ(، النجه الوىاج )َْٓ/ُْانظر:ً 
(، البحػػر َُٖ/ِ(، اإلهبػػاج ُب شػػرح ا١تنهػػاج )ّْٓ/ّانظػػر: رفػػع اٟتاجػػب عػػن ٥تتصػػر ابػػن اٟتاجػػب ) (ٓ)

شي )  (.ُٗٓ/ْاحمليط للزًر
االستمرار على شػيء مقبػوؿ للطبػع السػليه، كا١تعػاكدة إليػو مػرة بعػد أخػرل، : عند األصوليْب ىي العادة (ٔ)

 (.ُِٗ. انظر: شرح القواعد الفقيو ألٛتد الزرقا )ص: كىي ا١ترادة ابلعرؼ العملي

تػػب األصػوؿ، مثػػل: (ٕ) ػػذلك ُبً  شػػرح  ُب األصػل "ٗتصػػيص"، كىػو رصػػحيف، كا١تصػػواب مػا أثبػػت كىػوً 
   (.ُِٗالقواعد الفقيو ألٛتد الزرقا )ص: 

قػػاؿ ، كحكػػوا ا٠تػػبلؼ فيػػو عػػن اٟتنفيػػة، إسػػحاؽ الشػػَتازم كابػػن السػػمعاين كغَتمهػػا : أبػػووفبػػن جػػـز  ػػا
ا أك أخػرب بػو بلفػظ عػاـ، ٍب أكجػب شػيئن  ملسو هيلع هللا ىلصأحدمها: أف يكػوف النػ   الصفي ا٢تندم: ىذا  تمل كجهُت

؟ قػاؿ صػاحب ة بًتؾ بعضها أك بفعل بعضها، فهػل رػؤثر رلػك العػادة ُب ٗتصػيص العػاـرأينا العادة جاري
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س ك كالرؤ  س الطَت؛ ألف لفظ البيضك سو كرؤ ك ؤ بر  س نأًل بيض السمك كالك ؤ البيض أك الر 
ثرت عندىه. على  ال يطلقو أىل العرؼ (ُ)قرينة رعلق األًل هبما   شيء من  الثبلثة كإفً 

ىو أخص منو كبُت إٔب ما  مو عن مدلولو اللغ وفرؽ بْب زبصيص العرؼ للفظ ابلفعل
ررب األرز ُب طقو ُب بعض األالعرؼ ل انتفاء استعماؿ أىل  .(ِ)ربستافطارً 

 :(ْ)الشيخ أيب زيدس فعله اٞتواب عن قوؿ ك كالرؤ  (ّ)زُب ا٠تب ىنا مع ما أيٌب ودبا تقرر
من حلف ال أيًل  فيحنثماف إف اربع اللغة عليو مسائل األ الشافعي بُبما ذا ال أدرم 

 انتهى. .س بكل رأس أك العرؼ فأصحاب القرل ال يعدكف ا٠تياـ بيواتك الرؤ 

                                                                                                                                          

مػػع عػػدـ منعػػو عنهػػا فػػيرص، كا١ترصػػص ُب اٟتقيقػػة  ملسو هيلع هللا ىلصإف علػػه جػػرايف العػػادة ُب زمػػن النػػ  احملصػػوؿ: 
ف ٗتصيصػػا ابإلٚتػػاع الفعلػػي، كإف علػػه عػػدـ جرايهنػػا ٓب أػػص إال أف جيمػػع علػػى فعلهػػا، فيكػػو  ملسو هيلع هللا ىلصرقريػػره 

 .كإف جهل فاحتماالت

أًػػل طعػػاـ معػػُت مػػثبل، ٍب إنػػو   هنػػاىه عػػن رناكلػػو بلفػػظ  ملسو هيلع هللا ىلصالثػػاين: أف ركػػوف العػػادة جاريػػة بفعػػل معػػُت،ً 
مػػا لػػو قػػاؿ: هنيػػتكه عػػن أًػػل الطعػػاـ، فهػػل يكػػوف النهػػي مقتصػػرا علػػى ذلػػك الطعػػاـ  متنػػاكؿ لػػو كلغػػَته،ً 

بػػػل جيػػػرم علػػػى عمومػػػو، كال رػػػؤثر عػػػاداهته؟ قػػػاؿ الصػػػفي: كاٟتػػػق أهنػػػا ال ٗتصػػػص، ألف  ٓتصوصػػػو أـ ال،
 اٟتجة ُب لفظ الشارع، كىو عاـ، كالعادة ليست ْتجة، حىت ركوف معارضة لو.

شي )انظر:    (.َِٓ/ْالبحر احمليط للزًر

 (.ِّْ/ُٖ(، هناية ا١تطلب )ُٔٗ(، التنبيو )ص: ّْٕ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ُ)
: بفػػػتح أكلػػػو كهنيػػػو، ىػػػي ا١تنطقػػػة اٞتبليػػػة الػػػيت ٖتػػػيط ّتنػػػوب ْتػػػر ا٠تػػػزر كرضػػػه بلػػػداان كاسػػػعة طربسػػػتاف (ِ)

ثػَت مػن  ثَتة، رغلغل اإلسبلـ فيها ك٘تكن رػدرجييا ُب القػرنُت الثالػث كالرابػع للهجػرة خػرج منهػاً  كحصوانً 
 العلماء منهه اإلماـ أبو جعفر دمحم بن جرير الطربم.

ن )ُّ/ْ(، معجه البلداف )ٕٖٖ/ّانظر: معجه ما استعجه )   (.ُُِ/ِ(، رعريف ابألمًا
 (.  ُْْانظر: )ص:  (ّ)
 (.  َِّ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِّٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِّْ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ْ)

ىػػ، َُّالفاشػاين، كلػد سػنة  : دمحم بػن أٛتػد ابػن عبػد ل بػن دمحم، أبػو زيػد ا١تػركزموالشيخ أبػو زيػد ىػو
اف أحفظ الناس ١تذىب الشػافعي، كأحسػنهه نظػرا، كأزىػدىه ُب الػدنيا، كىػو أسػتاذ ُّٕروُب سنة  ىػ،ً 

اف من األئمة األجبلء، حسن النظر مشهورا ابلزىد.  القفاؿ ا١تركزم، ًك
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أنو يتبع اللغة اترة عند ظهورىا كمشو٢تا كىو األصل كالعرؼ أخرل  ووجو اعبواب عنو
 .(ُ)عند اطراده

ما ُب مسألة امكاعله أف اللفظ ا٠تاص ال يع ، كالعاـ قد (ِ)١تنت اآلريةه بنية كال غَتىاً 
ما لو نول ىنا بعض البيوتأصص ابل ما ُب مسألة الرؤ  نيةً  س أك ابلشرع  ك أك ابلعادةً 

  .(ّ)لصبلة الشرعيةًحمل الصبلة على ا
بل (ٓ)ًما أيٌب  وًما يريد بدار زيد سكن  (ْ)ابلنية زوقد يصرؼ اللفظ إىل اجملا ، كابلعرؼً 

  .(ٔ)أًل من ىذه الشجرة  مل على التمر فقط
بل أًل من ىذه الشاة  مل على ٟتمها دكف لبنها زوقد يبعد اجملا  ،(ٕ)لتعارؼ اٟتقيقةً 

 سجد كبيعة كبيت ٛتاـ كرحى كغار ٓب يترذ سكٌت. كال  نث ُب مسألة ا١تنت بنحو م
ألهنا  كال ابلكعبة ،عدـ اٟتنث بو ٤تموؿ على ذلك (ٗ)وغّبمها (ٖ)وإطالؽ الشيخْب

البيت اٟتراـ كال بدىليز  (َُ)[تيالب]اسه  لئليراد السكٌت كال يقع عليها إال بتجوز أك رقييدً 
 أك (ُُ)ف ُب الدىليز أك الصحنٓب يدخل البيت كإمنا كق :ذ يقاؿإكصفة كصحن من دار 

                                                                                                                                          

للسػػػػػبكي  طبقػػػػػات الشػػػػػافعية الكػػػػػربل(، ِٓ/ِ(، الػػػػػواُب ابلوفيػػػػػات )َِٖ/ْانظػػػػػر: كفيػػػػػات األعيػػػػػاف )
(ّ/ُٕ.) 

 (.ُٖٗ/ٓ(، الغرر البهية )ْٓ/َُ(، النجه الوىاج )ّْٔ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ُْْانظر: )ص:  (ِ)
 (.ِّٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُٖ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ّْٔ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ُٗٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٕٔشامل البن الصباغ )ص: (، الِٔٓ/َُانظر: البياف ) (ْ)
 (.  ْْٔانظر: )ص:  (ٓ)
 (.ُِّ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٖٔ/َُ(، النجه الوىاج )َّّانظر: منهاج الطالبُت )ص:  (ٔ)
 (.ِّٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِٖ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ّْٕ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.َّ/ُُالبُت )(، ركضة الطِٖٓ/ُِانظر: العزيز ) (ٖ)
فاية النبيو )ّْْ/ُٖ(، هناية ا١تطلب )ُّٓ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٗ)  ً،)ُْ/ِْٓ.) 
تػب الشػافعية ىػو كاضػح مػن السػياؽًمػا  ىػو ا١تثبػتكالصػحيح "البت" ُب األصل  (َُ) ػذلك ُبً  ، كىػوً 

 .(ُِٓ/ْمثل: أسٌت ا١تطالب )
 (.َِِ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِِٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َٓ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ُُ)



 

 

 
 

 اإلمداد شزح اإلرشاد البن حجز اهليتمي

224 

لو إذا أطلق كعرب عن البيت ابلعربية أما إذا قاؿ: كل ال أدخل خان و أك كل الصفة ىذاً 
ما نقلو  ودرخابو لسـو أك درخان  (ِ)عن صبع (ُ)الرافعيدرىه ٓب  نث بغَت البيت ا١تبٍتً 

 بٌت.؛ ألف العجه ال يطلقونو على غَت ا١ت(ّ)وصححو يف الشرح الصغّب
البيت فيما يظهر  (ْ)ا كما أيٌبا إٔب دار كمثلها ُب ىذ: ال أدخل ىذه مشَتن ولو قاؿ

 غَتبدت يأعأك ىذه الدار فبل سواء صارت ىنا أك  ،(ٓ)تهاصى رٍ مت حنث بدخوؿ عى دفاهن
ا ٓب أك دارن  ،(ٔ)اٝتها لبقاء آبلتولزكاؿ اٝتها ٓتبلؼ ما إذا بقيت رسومها أك أعيدت  لتهاآ

 .(ٕ)دار كال بدار جعلت ٨تو مسجد أك ٛتاـ  نث بعرصة
أك  ،(ٖ)ابدخو٢تا فيو أيضن  حنث فنقلت إٔب ٤تل أخر ولو حلف ال يدخل ىذه اػبيمة

  .(ٗ)حنثببعضها كال  ىاَت لتو ال بغٞتدار كال جيلس عليو فندـ كبٌت آبيستند إٔب ىذا ا
كٛتص  (َُ)كذرة كابقبلء كبر (ّب أرزغخبز )حنث ُب اٟتلف على عدـ األًل  (و)

؛ ألف اٞتميع خبز كاللفظ ابؽ على ٟتبوب كإف ٓب يعهد بعضها ُب بلدهكشعَت ك٨توىا من ا

                                                 

 (.ِٖٓ/ُِالعزيز ) (ُ)
 (.ُُٗ/ٖ(، التهذيب )ّْْ/ُٖ(، هناية ا١تطلب )ِِٕ/ٕانظر: الوسيط ) (ِ)
 (.َُِ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُِٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َٓ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ّ)
 (.  ْٖٔانظر: )ص:  (ْ)
ل بقعة بُت الدكر كاسعة ليس فيهاعرصتها (ٓ)  بناء، كاٞتمع العراص كالعرصات. :ً 
 (.ِٓ/ٕ(، لساف العرب )ََِ/ِ(، النظه ا١تستعذب )َُْْ/ّانظر: الصحاح ) 
 (.ْٖ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِٕٓ/َُ(، البياف )ِِٓ/ٕانظر: الوسيط ) (ٔ)
 (.ُٗٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِْٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ّْٖ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.ْٗ/َُ(، النجه الوىاج )ٕٖ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُّٓ/ُِانظر: العزيز ) (ٖ)
فاية النبيو ) (ٗ)  (.َّّ/ٓ(، حاشية اٞتمل )ِٕٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْْٖ/ُْانظر:ً 
: الفوؿ، كاحدرو: ابقبلة كابقبلءة، أًلو يولد الرايح الغليظة، كينفع للسػعاؿ كٗتصػيب البػدف، الباقالء (َُ)

 .إذا أصلح، كأخضره ابلز٧تبيل ك فظ الصحة
 (.ٕٔٗ(، القاموس احمليط )ص: ِٔ/ُُ(، لساف العرب )ّْٓ/ٔانظر: احملكه كاحمليط األعظه ) 
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ما مركعدـ االستعماؿ ال يوجب ٗتصيصن  ،(ُ)مدلولو من العمـو  ً ما لو حلف ال  ،(ِ)ا ًك
اف كإف ٓب يكن معهود بلدهيلبس ثوابن   ،(ْ)ك نث ٓتبز الرماد اٟتار ،(ّ) حنث نأم ثوبً 

عك (ٔ)كبقسماط (ٓ)قاؽكبري  ذا  (ٕ)ًك بز قبل أف أكفسره ٔتا  (ٗ)كما قالو األذرعي (ٖ)يسبسًك
  (ُُ)فسره بو اٞتوىرم  ماكيضاؼ إليو ٨تو ٝتن ال [/أُِٗؿ/] (َُ)ابؿغر أتمر ٍب يبس بنحو 

                                                 

 (.ّٖ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َُِ/ّ(، ا١تهذب )ِّٓ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ُ)
 (.  ّْٖانظر: )ص:  (ِ)
 (.ِٔٗ/ُِالعزيز )(، ُٓٓ/َُ(، البياف )ّٓٓ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ّ)
 (.َّٖ/ٓ(، حاشية اٞتمل )َِٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٔٓ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ْ)
 : ابلضه: ا٠تبز ا١تنبسط الرقيق نقيض الغليظ. يقاؿ: خبز رقاؽ كرقيق.رقاؽال (ٓ)
تاب العُت )   (.ُِّ/َُ(، لساف العرب )ُِّ/ٖ(، هتذيب اللغة )ِٓ/ٓانظر:ً 
: قػػاؿ الشػػربيٍت : قػػاؿ ُب ا١تهمػػات : أمػػا البقسػػماط فسػػماه اٞتػػوىرم خبػػزان كالرقػػاؽ ُب معنػػاه، بقسػػماطال (ٔ)

 نعه أىل العرؼ ال يسموف ذلك خبزا.
 (.ٓٔ/ُ(، ا١تعجه الوسيط )َِٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َُّ/ٗانظر: ا١تهمات ) 
 : الكعك خبز، فارسي معرب.: ا٠تبز اليابس، كقيلالكعك (ٕ)
تاب العُت )   (.ُٓٗ(، القاموس احمليط )ص: ُْٖ/َُ(، لساف العرب )ٕٔ/ُانظر:ً 
ل شيء خلطتو بغَته مثل: السويق ابألقط ٍب ربلو ابلرب أك مثل: الشعَت ابلنول لئلبل.بسيسال (ٖ)  ً: 
 (.ْٖ/ُصباح ا١تنَت )(، ا١تِٔ/ٔ(، لساف العرب )ِِِ/ُِانظر: هتذيب اللغة ) 
 (.َِٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٔٓ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٗ)
 : الغرابؿ: ا١تنرل الواسع ا٠تصاص.غرابؿال (َُ)
 (.ُْٗ/ُُ(، لساف العرب )ُْٕ/ُ(، النظه ا١تستعذب )ُُِّ/ِانظر: ٚتهرة اللغة ) 
 (.  َٖٗ/ّالصحاح ) (ُُ)

ىرم، أخػذ العربيػة عػن السػَتاُب كالفارسػي كاللغػة ل بػن ٛتػاد الفػارايب اٞتػو : أبو نصر إٝتاعيواعبوىري ىو
ن  اف قد بقي قطعة مسػودة فبيضػها رلميػذه الػوراؽ فغلػط ُب أمػًا عن خالو إبراىيه، كقيل: إف الصحاحً 

رػػوُب اٞتػػوىرم مػػًتداي مػػن سػػطح داره بنيسػػابور حػػىت إنػػو قػػاؿ ُب سػػقر إنػػو ابأللػػف كالػػبلـ، قػػاؿ القفطػػي: 
اٞتناحُت كقاؿ أريد أف أطَت كقفز فهلك.ّّٗسنة   ىػ، كقيل: إنو رسودف كعمل لو دفُت كشدمهاً 

 (.ََْ/ُ(، لساف ا١تيزاف )ٗٔ/ٗ(، الواُب ابلوفيات )ِٔٓ/ُِانظر: سَت أعبلـ النببلء )
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ل ببل طبخ (ِ)أك أقط (ُ)من أنو دقيق أك سويق   كال ،مطحوف يلث بسمن أك زيت ٍب يًؤ
 .(ْ)ق كىو احملشوة ابللوزينكاللوز  ،(ّ)لقطائف احملشوة ابٞتوزكىي ا قينز و  نث ابٞت

ا على ٨تو اسن قيك٨تومها  (ٕ)كالكنافة (ٔ)[افنشكاب٠ت]أنو ال حنث  (ٓ)وقضية كالـ البلقيِب
ا١ترب اٟتنث (ٖ)لكن حبث غّبهق يناٞتوز  ز كالقياس إف ما زاؿ عنو اسه ا٠تبز ابلكلية و اب١تقليً 

 كإف حدث لو اسه آخر  نث.
بفعلو لذلك  :أم (بو)ء ًبيع أك شرا  (تصرؼ)حنث ُب اٟتلف على عدـ  (و) 

من  ،(ٗ)عن غَته (بتوكل)لو ك التصرؼ  ونو حًا  ألنو فعل ما  ؛ا بغَته جنس حقوا أك ظافرن أكً 

                                                 

 يطحن فيتزكد. : قمح أك شعَت يغلى ٍبىو السويق (ُ)
 (.ِٗٔ/ُ(، ا١تصباح ا١تنَت )َُٕ/َُلساف العرب ) (،ُِّ/ِمشارؽ األنوار )انظر:  
 : شيء يترذ من اللنب ا١تريض يطبخ ٍب يًتؾ حىت مصل.قطاأل (ِ)
تاب العُت )   (.ِٕٓ/ٕ(، لساف العرب )ُُِ/ُ(، مقاييس اللغة )ُْٗ/ٓانظر:ً 
(، ا١تزىػػػػر ُب علػػػػـو اللغػػػػة ُّٗف كٖتريػػػػر التحريػػػػف )ص: رصػػػػحيح التصػػػػحيانظػػػػر: : اٞتػػػػوزينج، ويقػػػػاؿ (ّ)

 .(َِٖ/ٔمغٍت احملتاج ) (،ُِٖ/ُكأنواعها )
رصػػػػحيح التصػػػػحيف (، َْٖ/ٓ(، لسػػػػاف العػػػرب )ُِٕ/ُّانظػػػػر: هتػػػذيب اللغػػػػة )كيقػػػاؿ: اللػػػػوزينج،  (ْ)

 .(ُّٗكٖترير التحريف )ص: 
 (.َّٖ/ٓ) (، حاشية اٞتملِٔٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِٖٕ/ِانظر: اإلسعاد ) (ٓ)
: خبػػزة رصػػنع (، كا٠تشػػكنافِٕٔ/ْ"، كىػػو خطػػأ، كا١تثبػػت مػػن أسػػٌت ا١تطالػػب )شػػكفافُب األصػػل "اٟت (ٔ)

 من خالص دقيق اٟتنطة ك٘تؤل ابلسكر كاللوز أك الفستق كرقلى.
سػػػػػػػيط ا١تعجػػػػػػػه الو (، َُِ/ْ(، ركملػػػػػػػة ا١تعػػػػػػػاجه العربيػػػػػػػة )َُٔ/ُاإلابنػػػػػػػة ُب اللغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة ) انظػػػػػػػر: 

(ُ/ِّٔ.) 
 .  نوع من الشعرية رصنع من فتائل العجُت رقلى ابلزبد كيسكب عليها العسل ا١تذاب: الكنافة (ٕ)

 (.ُّٔٗ/ٗ(، معجه اللغة العربية ا١تعاصرة )ُْٓ/ٗانظر: ركملة ا١تعاجه العربية )

 (.ََِ/ٖ) (، هناية احملتاجَِٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٕٕ/ِانظر: اإلسعاد ) (ٖ)
 (.ِٔٗ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ُُْ/ِ(، الديباج )َّْ/ْانظر: التدريب ) (ٗ)
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صدر منو لغَته ليفعل ذلك التصرؼ الذم  (توكيل)ال  ،(ُ)ًلو اب١تحلف عليو كإف صرح 
ي ما اقتضاه (ِ)ل فيوحلف عليو كإف جرت عادرو ابلتًو  ً ؛ ألنو ٓب يتصرؼ كال فرؽ

يل ٟتضررو أك أمره أك ال. (ّ)إطبلقهه  بُت أف يفعلو الًو
هنا لو أطالق  تا فأنٍت ألفن يتيأعط ىتم :فيما لو قاؿ لزكجتو (ْ)ما مر يف اػبلعوفارؽ 
يلها اف ٘تكينها الزكج من ا١تاؿ إعطاء نأف اليمُت ي :قالت لًو تعلق سله إليو فسله طلقت ًك

يلها ،ابللفظ فاقتصر على فعلو سله إليو ٔتثابة خذه فبلحظوا ا١تعٌت  :كأما ُب ا٠تلع فقو٢تا لًو
 بُت البابُت مردكدة. (ٓ)فتسوية اإلسنوم

 (عكسوبتزويج )ُب اٟتلف على عدـ  (زوج ال)تاٟتلف على عدـ  (يف)حنث  (و)
ل يلو من يتزكج لو ال بتًو كما جـز و عن غَته ُب النكاح فيحنث فيما إذا حلف ال يتزكج بتًو

ُب رده؛ ألف  (ٗ)يف النكاح وإف أطاؿ البلقيِب (ٖ)وكذا الشرح الكبّب (ٕ)وأصلو (ٔ)اؼبنهاج بو يف
لو عن غَته يل ٓتبلؼ رًو يل ُب قبوؿ النكاح سفَت ٤تض ك٢تذا يشًتط رسمية الًو ؛ (َُ)الًو

                                                 

 (.ِِٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ََُ/ُٖ(، اجملموع )ُُِ/ّانظر: ا١تهذب ) (ُ)
فاية النبيو )ُٔٓ/َُ(، البياف )ُٖٗانظر: التنبيو )ص:  (ِ)  ً،)ُْ/ْٖٔ.) 
 (.َِٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْٕ/ُُالطالبُت )(، ركضة َّٕ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
 : بضه ا٠تاء كفتحها لغة: اإلزالة مطلقا.اػبلع (ْ)
: أف يفارؽ الرجل امرأرو على عوض ربذلو لو، كفائدرو: ٗتلصها مػن الػزكج علػى كجػو ال رجعػة اصطالحا 

 لو عليها.
(، ا١تطلػػػع علػػػى ألفػػػاظ ا١تقنػػػع )ص: َِٔ: ٖتريػػػر ألفػػػاظ التنبيػػػو )ص (،ٕٓانظػػػر: أنػػػيس الفقهػػػاء )ص:  

َّْ.) 
 (.ُّٕ/ٗا١تهمات ) (ٓ)
 (.ِّّمنهاج الطالبُت )ص:  (ٔ)
 (.َُْٔ/ّانظر: احملرر ) (ٕ)
 (.ٗٔٓ/ٕالعزيز ) (ٖ)
 .(َّٓ/ْالتدريب ) (ٗ)
 (.َْٔ/ِ(، اإلقناع للشربيٍت )ٖٔ/َُ(، النجه الوىاج )ْٖ/ُُانظر: ركضة الطالبُت ) (َُ)
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ل يراجع من طلقها  ، كمثل ذلك جيرم فيما لو حلف الألف النكاح جيب إضافتو للمًؤ
ل من راجعها فيحنث سواء أقلنا الرجعةرجعين    .(ِ)ابتداء نكاح أـ استدامتو (ُ)ا ٍب ًك

غَته من العقودنأف حلف ال يزكج أمتو مثبلن  أما التزويج ل من أنكحها فبل  نثً   ، فًو
حنثت إذ ال  ربرومعتٓب ٖتنث أك ابألكؿ كىي  ابإلحصاركلو حلفت ال رتزكج فزكجت 

 .(ّ)ج نفسهايمباشرهتا رزك يتصور 
 أف فعل غَت اٟتالف فيما عدا الزكج ال يقـو مقاـ فعلو فلو حلف ٨تو ودبا تقرر علم

ٓب  نث كال نظر إٔب العادة ٓتبلؼ ما   أك ال يبٍت بيتو ففعل مأمورهأمَت أنو ال يضرب فبلانن 
وصححو  (ْ)حيوكما جـز بو الرافعي يف شر  لو حلف ال  لق رأسو فإنو  نث بفعل مأموره

 ٓتبلفو ضعيف. (ٕ)ف فجـز ا١تصنفلطراد العرؼ بذلك ُب اٟتال (ٔ)وغّبه (ٓ)اإلسنوي
ل قبل مينو على األكجو  (ٖ)حنث ولو نوى فيما ذكر منع نفسو وغّبه اف قد ًك كإفً 

شيخبلفن  نث ٓتبلؼ ما لو  يطلق ففرض إليها كطلقت نفسها ٓب كلو حلف ال  ،(ٗ)ا للزًر
ذ حنث  (و) ،(َُ)ا أك إف شئت فأنت طالق ففعلت أك شاءت؛ ألنو ا١تطلققاؿ: إف فعلتً 

ذا  (إذف)اٟتلف على عدـ  (يف) اف ابإلذف لو  :أم (بو)يصدر منو لزيد ُبً  ُب ذلك كإفً 
إلذف اب حلف ال أرج زكجتو إال إبذنو بر ال يسمع لوجود اإلذف ُب نفس األمر كلو (اغائبً )

 . (ُُ)ف الفعل ال يسمى إذانن ٢تا كىي غائبة ال إبخراجو ٢تا؛ أل
                                                 

 .رد ا١ترأة إٔب النكاح من طبلؽ غَت ابئن ُب العدة :ا: ا١ترة من الرجوع، كشرعن الرجعة: لغة (ُ)
تاب العُت )   (.ّ/ٓ(، مغٍت احملتاج )ُُٓ/ٖ(، لساف العرب )ِِٔ/ُانظر:ً 
 (.ُِٔ/ٖ(، هناية احملتاج )ِِٔ-ِِٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُٕٗ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ِ)
 (.َِّ/ٓ(، حاشية اٞتمل )ُِٓ/ٖاية احملتاج )(، هنِِٓ/ٔانظر: مغٍت احملتاج ) (ّ)
 (.ُٕٗ/ٓ(، الغرر البهية )ُّٕ/ِ(، اإلسعاد )ْٕٕ/ّالعزيز ) (ْ)
 (.ُّٗ/ٗا١تهمات ) (ٓ)
فاية النبيو )ُُِ/ّ(، ا١تهذب )ّٕٕ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٔ)  ً،)ُْ/ْٖٕ.) 
 .(ُّٖ/ّانظر: إخبلص الناكم ) (ٕ)
 (.ٖٓ/َُ(، النجه الوىاج )َِّتح القريب )ص: (، فُِْ/ٖانظر: التهذيب ) (ٖ)
 (.ّْٖ/ُالديباج ) (ٗ)
 (.ُِٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْٕ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َّٖ/ُِانظر: العزيز ) (َُ)
 (.ُٔٗ/ٓ(، الغرر البهية )ََّ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ُّٕ/ِانظر: اإلسعاد ) (ُُ)
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شهد على إذنو ألهنا ا١تصدقة بيمينها ُب إنكار اإلذف أف يي  وينبغي يف اغبلف ابلطالؽ
  . كىو البسبلن مثفيما لو حلف ال يلبس  (ويتكرر حنث) ،(ُ)نوبيال  حيث

ل زمن بُت اليمين ؛(بتكرر ديْب مستدمي) مث اليمْب  ً االبتداء ألف  ً ُت استدامة كىي
بلـ خبلفن  (ِ)ا كىكذا سواء للبس كغَتها كهلثن الكفارة بتعدد األماف هنين  تعدديف ا ١تا يومهوً 

 أكا ال يسكن دارن  /ب[ُِٗ]ؿ/ ٦تن حلف (ومكث) من التقييد ابللبس كعمره (ّ)اٟتاكم
ما  (سكُب)ال يقيه فيها كىو فيها أك خارجها ٍب دخل   ً ألف االستدامة السكٌت سكن

كمن ٍب لو  ،أخرج أىلو كمتاعو؛ ألنو إمنا حلف على سكٌت نفسو فيحنث بذلك كإف (ْ)مر
ما قالو   ً على  ورجحو النووي فيما علقو (ٓ)صبع متقدموفخرج دكهنه ٓب  نث ك٤تلو

ما إذا  (ٖ)ا ابن الرفعة يف اؼبطلبيؤمي إليو واعتمده أيضً  (ٕ)ضعف خالفو، والنصو  (ٔ)اؼبهذب
 .(َُ)وتبعو اإلسنوي (ٗ)الكفايةا ؼبا اعتمده يف خالفً خرج بنية التحوؿ 
ن الذم  : إنو ا١تشهور من أنو ال فرؽ(ُُ)وقاؿ الغزايل كذلك ليقع الفرؽ بينو كبُت السًا

 من شأنو أف أرج كيعود.
نن رفن عي عيدَّ  كألف من خرج من سكنو إٔب السوؽ مثبلن : (ُِ)قاؿ النووي   .ا بوا سًا

                                                 

 (.ُٔٗ/ٓ(، الغرر البهية )ُٔ/ُُلبُت )(، ركضة الطآِّ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ُٖٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ِْٔ/ِ(، فتح الوىاب )ِٗ/ُُانظر: ركضة الطالبُت ) (ِ)
 (.َٓٔاٟتاكم الصغَت )ص:  (ّ)
 (.  ُِْانظر: )ص:  (ْ)
 (.ََُ/ّ(، ا١تهذب )ّّْ/ُٓ(، اٟتاكم الكبَت )َُْ/ٖانظر: ٥تتصر ا١تزين ) (ٓ)
 (.ْْ/ُٖاجملموع ) (ٔ)
 (.ٕٓ/ٕاألـ ) (ٕ)
 (.ْٖٓا١تطلب العإب )ص:  (ٖ)
 (.ّْٖ/ًُْفاية النبيو ) (ٗ)
 (.ُِٓ/ٗا١تهمات ) (َُ)
 (.ِِٖ/ٕالوسيط ) (ُُ)
تػب النػوكم كٓب أجػده، ك  (ُِ) ػره شػيخ ا١تؤلػفكقد ْتثت ىذا القوؿ ُبً  ػراي األنصػارم  ىػذا التعليػل قػد ًذ ًز

 (.  ِِٓ/ْأسٌت ا١تطالب ) ُب
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لينظر إليو ىل يسكنو فحلف ال اب١تتوطن فيو قبل حلفو فلو دخل  (ُ)وقيده األذرعي
متاع أك غَته من  ما إذا أنكث لنقلأ ،ايسكنو كخرج ُب اٟتاؿ ٓب يفتقر إٔب نية التحوؿ قطعن 

أسباب ا٠تركج فأمر أىلو بو كلبس ثوبو أك ابت فيها ٠توؼ على ٨تو نفسو أك مالو أك منع 
حدث لو العجز بعد  لو أك مرض ال يقدر معو على ا٠تركج كٓب جيد من أرجو فبل  نث كإف

 فإف كجد من  أرجو. ،(ِ)اٟتلف للعذر
 : ينبغي أف أيمره إبخراجو فإف ٓب يفعل حنث.(ّ)قاؿ الرافعي

من األعذار ضيق كقت الفريضة ْتيث لو خرج قبل أف يصليها فارتو  (ْ)وعد اؼباوردي
 كال يضر عوده إليها لنقل متاع.

مريض أك زايرة كغَتىا ألنو فارقها كٔتجرد  كٓب يقدر على اإلانبة كعيادة: (ٓ)قاؿ الشاشي
نن   ا.العود ال يصَت سًا

أنو ٓب ينظركا إلمكاف الفرؽ نأنو ىنا خرج ٍب  (ٔ)، قبل خركجو كمكث عنده حنثنعم ًك
نن  اف ُب الثانية عاد كٍب ٓب أرج ألف ا١تدار على مكث يعد بو سًا  ا كىو حاصل فيهما كإفً 

 .(ٕ)ا ُب األكٔب ابتداؤىا كيؤيده ما أيٌب ُب مسألة الًتددأظهر نأف ما فيها استدامة سكٌت كم

                                                 

 (.ُٖٔ/ٖ(، هناية احملتاج )ُْٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِِٓ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ُ)
 (.َْ/َُ(، النجه الوىاج )َّ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُٖٓ/َُانظر: البياف ) (ِ)
 (.ِٕٖ/ُِالعزيز ) (ّ)
 (.ّْٓ/ُٓاٟتاكم الكبَت ) (ْ)
 (.  ُٖٖ/ٖ(، هناية احملتاج )ُٓٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِِٓ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٓ)

ىػػػ، ِْٗ، كلػػد سػنة : دمحم بػن أٛتػػد ابػن اٟتسػُت، أبػػو بكػر الشاشػػي ا١تلقػب فرػػر اإلسػبلـشػي ىػػووالشا
اف فقيو كقتػو لطيفػا، صػاٟتا، كرعػا، دينػا، علػى سػَتة السػلف، مػن رصػانيفو: الشػاُب َٕٓروُب سنة  ىػ،ً 

 ١تزين، ك حلية العلماء ُب ا١تذىب.ُب شرح ٥تتصر ا
(، سػَت أعػبلـ النػببلء ُِٗ/ْ(، كفيات األعياف )ٖٓ/ُانظر: طبقات الفقهاء الشافعية البن الصبلح )

(ُْ/َّٓ.) 
 (.ََّ/ٓ(، حاشية اٞتمل )ِِٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُُٓ/ٖانظر: التهذيب ) (ٔ)
 (.  ْْٖانظر: )ص:  (ٕ)
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ٓب  نث ما ٓب مكث فإف مكث حنث إال أف يشتغل بنحو  خارجها مث دخلولو حلف 
ما ُب االبتداء هبا نأف دخل من ابب كخرج  ا ٍب اجتازكلو خرج بعد حلفو فورن  ،ٚتع متاعً 
 .(ُ)رض حنثغفيها ببل من آخر ٓب  نث كإف رردد 

إف أراد ببل أسكنها ال  (ّ)الرافعي وزاده: كينبغي أف ال  نث ابلًتدد (ِ)ؿ الشيخافقا
ابلسكوف  (ٓ)من رعبَت أصلو ابلسكٌت أكٔب (ْ)كرعبَته ،اأٗتذىا مسكنا ألهنا ال رصَت بو مسكنن 

ة كليس مرادن  على  و((ٔ)ماء كوز)اٟتلف على شرب  (ويف) ،األف ا١تتبادر منو عند اٟتًر
أك على عدـ شرب  (ٖ)عرىبي مسفار كىو بضه ا١تهملة اٞترة الضرمة  (حب)أك  (ٕ)كةماء إدا

أف حلف ال يشرب من ماء ىذا  ل ما مكن استيفاء شربوً  ر ك٨توه منً  ماء كاحد ٦تا ًذ
 أك ليشربن منو فيحنث ُب األكؿ كيرب ُب الثاين ٔتا شرب منو النهر أك البئر أك البحر مثبلن 

بلـ أصلوًما أفاده   (ٗ)كإف قل بعباررو أحسن ٓتبلؼ ما لو حلف ال يشرب  (َُ)صريحً 
ما نقبله عن عامة األصحاب  (ُُ)ماءه أك ال أيًل خبز الكوفة فإنو ال  نث بتناكؿ بعضوً 

 عن القاضي ُب األكٔب كمثلها الثانية أنو ينبغي أف ال ينعقد. (ُِ)ٍب نقبل

                                                 

فاية النبيو ) (ُ)  (.ُٓٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِّٓ/ْأسٌت ا١تطالب ) (،ّْٖ/ُْانظر:ً 
 (.ُّ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِٕٖ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ِٕٖ/ُِالعزيز ) (ّ)
 (.ِّٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ْ)
 (.َٓٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٓ)
وب، كوزال (ٔ) اف ببل عركة فهوً   كاٞتمع أًوز.: إانء بعركة يشرب بو ا١تاء، كإذاً 
 (.َّٖ/ُٓ(، اتج العركس )َِْ/ٓ(، لساف العرب )ُٕٓ/َُانظر: هتذيب اللغة ) 
السطيحة ك٨توىا، كٚتعها أداكل.: داوةاإل (ٕ)  ابلكسر: إانء صغَت من جلد يترذ للماءً 
 (.ُٓ/ّٕ(، اتج العركس )ِٓ/ُْ(، لساف العرب )ّّ/ُانظر: النهاية ُب غريب اٟتديث ) 
تاب العُت ) (ٖ)  (.ِٓٗ/ُ(، لساف العرب )ٖ/ْ(، هتذيب اللغة )ُّ/ّانظر:ً 
 (.ُّٓ/ٖ(، التهذيب )ُٖٗ(، التنبيو )ص: َّٖ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٗ)
 (.َٓٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (َُ)
 (.ّٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِِٗ/ُِانظر: العزيز ) (ُُ)
 (.ّْ/ُُطالبُت )(، ركضة الَِٗ/ُِانظر: العزيز ) (ُِ)
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 د األصحاب بعدـ اٟتنث.أف ما ْتثو بياف ا١ترا (ُ)روضتووظاىر كالـ اؼبصنف يف 
فإف  ،انعقدت مينو كحنث ُب اٟتاؿ لتحقق عجزه ا منو، إف أراد أف ال يتناكؿ شيئن نعم
 .(ِ)ألف اٟتنث فيو غَت متصور ؛ا ٓب  نث إال فيو أك ال يصعدىا ٓب رنعقد مينوقاؿ غدن 

ذا أمس كىو صادؽ حيث ينعقد مينو كإ وفارؽ  ف ٓب يتصور فيوما لو حلف أنو فعلً 
الكوز كىو يعله أنو  [/أَُّؿ/] أك ليشربن ماء ىذا ، ٤تتمل للكذبٍباٟتنث نأف اٟتلف 

ا كىو عآب ٔتورو انعقدت فيو مينو كإف ٓب يتصور فيو اٟتنث نأف اٟتلف ٍب قتلن زيدن يفارغ أك ل
ا كىو عآب ٔتورو ٤تتمل للكذب أك ليشربن ماء ىذا الكوز كىو يعله أنو فارغ أك ليقتلن زيدن 

اذب ك نث ُب ان ذا أمس كىوً  ما لو قاؿ: فعلتً  عقدت مينو كإف ٓب يتصور فيو الربً 
  .(ّ)اٟتاؿ لتحقق عجزه

و فيما ال يتصور فيو الفرؽ بُت االنعقاد فيما ال يتصور فيو الرب كعدم (ْ)ؿ البابأوّ  ومرّ 
اف قبل التمكن من شربو ٓب  نثا لكن  يكن فارغن ٓب وكل ،اٟتنث كإال  انصب ماؤه فإفً 
عله كصولو إليو أك ليشربنو صبة ُب ماء كشرب منو بر إف فكلو حلف ليشربن منو  ،حنث
ُب  كشربو ال يرب كإف عله كصولو إليو؛ ألنو ٓب يشربو منو أك ال يشرب منو فصبو بوفصمنو 

ذا لو حلف ال يشرب من لنب ىذه فرلطو  ،ماء كشرب منو حنث إف عله كصولو إليو ًك
 .(ٔ)ال  نث إال نأًل ٚتيع الصربة (ٓ)ل ىذه التمرة فرلطها بصربةبغَته ٓتبلؼ ال أً

                                                 

 (.ِْٕ/ِركض الطالب ) (ُ)
 (.ِْٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ّْ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َِٗ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 (.َُِ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٓٔ/ْ(، الغرر البهية )ِٖٔ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ّ)
 (.  ّّٗانظر: )ص:  (ْ)
 الكومة، كٚتعها صرب، كٝتيت صربة إلفراغ بعضها على بعض.: الطعاـ اجملتمعً الصربة (ٓ)
(، ا١تطلػػع علػػى ألفػػاظ ا١تقنػػػع ّْْ(، ٖتريػػر ألفػػػاظ التنبيػػو )ص: ٗ/ّانظػػر: النهايػػة ُب غريػػب اٟتػػديث ) 

 (.ِٕٓ)ص: 
 (.ِْٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ّٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِِٗ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
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وز أك بئر  ،والفرؽ ظاىر أك ال يشرب من ماء الفرات ٛتل على النهر ا١تعركؼ كلو منً 
افهما ماؤه فإف قاؿ: ماء فرااتن ف ذا فشرب من أك ال يشرب  ،(ُ) رناكؿ أم عذبً  ماء هنرً 

ر مائها منو حنبقربو يعله أف  من ساقيو أرج منو أك من بئر ٤تفورة ذا كٓب يًذ ث أك من هنرً 
ما لو أخذ ا١تاء ُب إانء ا١تاء حنث    .(ِ)ذكره الشيخافابلساقية ا٠تارجة منوً 
أف ُب الثانية ال  نث ٔتاء البئر، كإف عله أف ماءىا منو كىل ما اعتيد من زايدة  وظاىره

ماء البئر السابقة ُب الصورة األكٔب أك يفرؽ ٤تل ماء األبيار القريبة من النيل ينزؿ ماؤىا منزلة 
٦تا يعتاد الشرب منو ٨توىا أك  (ّ)[اإلداكة] من ىذه أك ال يشرب ،نظر كعدـ الفرؽ أقرب

وز كشربو ٓب  نث   .فصب ماءىا ُبً 
كإف اعتيد ررؾ البعض  ْ()فاررقى حبو ٓب  نث كُب عكسو ال يرب ولو حلف ال أيكل ىذه الرمانة

أك ىذا الرغيف فأبقى ما  ،كال أثر للقشر كاللره الشحه ألف اليمُت ٤تمولة على العادة ،ااحتشامن 
لو ٓب  نث ىذين أك ال يلبس ىذين رعلق اٟتنث هبما أك ليفعلن ال أيًل  أك ،ٓ()مكن لفظو كًأ

  (معطوؼ بواو)ًذا ُب  (و) ،ألنو مُت كاحدة على اٞتموع ؛ىذين رعلق الرب هبما كإف فرؽ الفعلي
له زيدن ً ل اللحه كالعنب أك ألًلمن زيدن ا أك عمرن بل ًأ عمرا فيتعلق اٟتنث ُب األكٔب كالرب ك ا ا أك ال ًأ

شيء كاحد :أم (بكل)ُب الثانية   .ٔ()ابٞتميع ال بواحد فقط؛ ألف الواك ٕتعل الشيئُتً 
ذا الرب كإف روقف فيو ك٤تل ىذا ُب صورة النفينعم  ، إف أراد أحدمها رعلق بو اٟتنث ًك

بل أًله زيدن  (إف مل يعد نفي) ًاان مينُت إلعادة ا  ا كال عمرن إبعادة أدائو فإف أعيد إبعادهتاً 
حرؼ النفي فيحنث بكل منهما كال يترلل أحديهما ابٟتنث ُب األخرل فإف فعلهما لزمو  

ما لو قاؿ: آًل  ظلق كإال عمل بنيتو فيما فيو رغليك٤تل ذلك إف أط ،(ٕ)ًفاراتف  ً عليو
                                                 

 (.ْٔٓ/َُ(، البياف )َُٕ/ّ(، ا١تهذب )ِّٖ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ُ)
 (.ّٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِِٗ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 (.  ِْٓ/ْ، كا١تثبت من أسٌت ا١تطالب )ًلمةُب األصل فراغ ٔتقدار   (ّ)
 (.ّٕ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُْٓ/ُٖ(، هناية ا١تطلب )ُٖٗانظر: التنبيو )ص:  (ْ)
فاية النبيو )َُُ/ُٖموع )(، اجملُُِ/ّانظر: ا١تهذب ) (ٓ)  ً،)ُْ/ُْٗ.) 
فاية النبيو )ّٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِّٗ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)  ً،)ُْ/ْْٗ.) 
 (.ِٕٓ/ِ(، ركض الطالب )َِّ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ّٕٔ/ِانظر: اإلسعاد ) (ٕ)
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ل كاحد كما قدمو من أف اإلثبات ُب ٨تو ألًلاللحه ك  ا ا كعمرن من زيدن العسل كقاؿ: أردتً 
النفي الذم ٓب يعد معو حرفو حىت ال  نث إال هبما كألًلن ىذا الرغيف ، كىذا الرغيفً 

 .عن األصحاب (ّ)ونقلو اإلماـ، (ِ)وغّبه (ُ)البارزيىو ما استظهره 
النفي ا١تعاد معو :(ْ)وقوؿ اؼبتويل  ً حرفو حىت يتعدد اليمُت لوجود حرؼ العطف  إنو

نأف العاطف لواك حبب التعدد ُب اإلثبات ال أكجبو ُب النفي أم غَت  (ٓ)توقف فيو الشيخاف
 ا١تعاد معو حرفو.
 :(ٕ)ومن مث قاؿ ابن الصالح ،إليو مع ظهور ضعفو فيو نظر (ٔ)وميل اإلماـ

 ١تتوٕب من رصرفو.ف ما قالو اأكأحسب  /ب[َُّ]ؿ
طوؼ ابلفاء أك بثه فإف اٟتالف حينئذ حالف على عدـ أًل عبواك ا١ت ابؼبعطوؼوخرج 

العنب بعد اللحه ببل مهملة ُب الفاء كٔتهملة ُب ٍب ُب ال آًل اللحه فالعنب أك ٍب العنب 
نبو بعده ٔتهملة ُب الفاء ببل مهملة ُب ٍب  ا أك العنب قبل اللحه أكفبل  نث إذا أًلهما معن 

 .(ٗ)وغّبه (ٖ)عليو اإلسنوي

                                                 

 (.َِٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ِٓٓ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ُ)
ىػ، برع ّٖٕىػ، روُب سنة ْٓٔ، كلد سنة : ىبة ل بن عبد الرحيه بن إبراىيه اٞتهٍت اٟتموم الشافعيي ىووالبارز  

ػاف مػن ْتػور العلػه قػو  ًاء مكبػا ُب الفقو كغَته كشػارؾ ُب الفضػائل كانتهػت إليػو اإلمامػة ُب زمانػو كرحػل إليػو ًك م الػذ
 .على الطلب ال يفًت كال مل، من رصانيفو: شرح اٟتاكم أربع ٣تلدات، ك٥تتصر التنبيو، كالزبدة ُب الفقو

(، طبقػات الشػافعية ّٕٖ/َُ(، طبقات الشػافعية الكػربل للسػبكي )ُِٕ/ِٕانظر: الواُب ابلوفيات ) 
 (.ِٖٗ/ِالبن قاضي شهبة )

 (.ّٕٗ/ُٓ(، اٟتاكم الكبَت )َٕٓ/َُ(، البياف )ِِّ/ٕانظر: الوسيط ) (ِ)
 (.ّٕٔ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ّ)
فاية النبيو ) (ْ)  (.َِٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ِٓٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْْٗ/ُْانظر:ً 
 (.ّٕ-ّٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِّٗ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ّٕٔ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ٔ)
 (.َّٔ/ْشرح مشكل الوسيط ) (ٕ)
 (.ُِٖ/ٗا١تهمات ) (ٖ)
 (.ِٓٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ّٕٕ/ِ(، اإلسعاد )ِّٗ/ُِانظر: العزيز ) (ٗ)
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اان ميػ دخلت الدار كأعادىا ب : كل الولو قاؿ  بكفارة كاحدة نُتأك ابليمُت أك أطلقً 
بَتة فناسب الزجر عنو ما مر (ُ)كإمنا رعددت ُب الظهار؛ ألنوً   .(ِ)كيلحق بو اليمُت الغموسً 

رر إف دخلت الد (ّ)ال دخلت فقط فيمُت كاحدة كإف نول االستئناؼ ولو كرر ار كإذاً 
فأنت طالق ال يتعدد كإف طاؿ فصل كرعدد ٣تلس إال إذا نول االستئناؼ كإمنا ٓب يتعدد 
الكفارة ىنا كإف نواه ألف الطبلؽ ٤تصور ُب عدد فقصد االستئناؼ يقتضي استيفاؤه 

اٟتلف  (ويف) ،اٞتنس فيتداخل ٓتبلؼ الطبلؽ ٓتبلؼ الكفارة كألهنا رشبو اٟتدكد ا١تتحدة
نث أك يرب  إمنا  أك على أًلها مثبلن  (رؤوس)أك شراء رأس أك  بيع كأعلى عدـ أًل 

شول مفردة فهي ا١تتعارفة كإف برأسها كىي اإلبل كالبقر كالغنه ألهنا رباع كر :أم (مٍ عَ نػَ بِ )
 كخيل ألهنا ال  كظ تحو خرج هبا رؤكس ٨تو طَت ك  (و) ،(ْ)بعضها ببلد اٟتالف اختص

ا ُب مكاف على األقول ُب بيعو منها منفردن  (ا اعتيدم)إال  (ٓ)رفهه من اللفظ عند إطبلقو
كألف ما ثبت ابلعرؼ ُب موضع يثبت ُب سائر ا١تواضع   ؛لشموؿ االسه (ٕ)كأصلها (ٔ)الركضة

 (ٗ)لكن صحح النووي يف تصحيحو (ٖ)ًربز األرز كاللب كىو األقرب إٔب ظاىر النص
  (ُُ)صبع متقدموف وعليو ،ىا فيورادفاص اٟتنث ابلبلد اليت اعتيد انمقابلو كىو اختص (َُ)وغّبه

                                                 

 (.ِّٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِٖ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ّْٕ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.  ّْٗانظر: )ص:  (ِ)
 (.ُُِ/ُٖ(، اجملموع )ّْٕ/ُِ(، العزيز )ُُٓ/ّانظر: ا١تهذب ) (ّ)
 (.ّٖٓ/َُ(، البياف )ُٔٗ(، التنبيو )ص: ِّٓ/ُٓاكم الكبَت )انظر: اٟت (ْ)
 (.ِٔ/ُٖ(، اجملموع )َُْ/ّ(، ا١تهذب )َُٗانظر: اإلقناع للماكردم )ص:  (ٓ)
 (.ّٕ/ُُركضة الطالبُت ) (ٔ)
 (.ِْٗ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.ّٖ/ٕاألـ ) (ٖ)
 (.َُْ/ِرصحيح التنبيو ) (ٗ)
فاية النبيو )(َّٗ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (َُ)  (.ُٖٗ/ٓ(، الغرر البهية )ِْٔ/ُْ،ً 
 (.ّٗٓ/َُ(، البياف )َُْ/ّ(، ا١تهذب )ُِْ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ُُ)
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 .(ِ)وأصلو (ُ)وىو مفهـو كالـ اؼبنهاج
كقيد األكؿ ٔتا إذا انتشر العرؼ ْتيث بلغ  ،(ّ)وماؿ إليو البلقيِب بل رجحو يف تصحيحو

اف اٟتالف من غَت أ ىلو كٓب يبلغو عرفو ٓب  نث، كالذم اٟتالف كغَته كإال فبل حنث فلوً 
ونو من ع مبنيُترجحو من كجهُت  ونو ُب ذلك البلد بلً  لى الثاين أنو ال يعترب ُب اٟتالفً 

ب ٛتارن  وب اٟتمار األىلي؛ ألا ابلوحشيأىلو كإف ٓب  نث من حلف ال يًر  (ْ)ف ا١تعهود ًر
اة كالسمك أك اٞتراد للعرؼٓتبلؼ األًل أك ميتو ٓب  نث اب١ت   .ًذ

لشواء يقع على اللحه ا١تشوم كا ،(ٓ)وكما لو حلف على الدـ ال حينث ابلكبد والطحاؿ
  .(ٔ)ال الشحه كالسمك كا١تشويُت كالطبيخ على مرؽ كٟته كلو من ٨تو ٝتك فيما يظهر

رش ،بودؾ خعلى ٨تو عدس طب وكذا اف أك بنحو شحه ًك  (ٕ)كا١ترؽ ما طبخ نأم ٟتهً 
 كا١تطبوخ يشمل القلي ال الشوم، كاللنب يتناكؿ ما ترجيحو (ٖ)كما اقتضى كالـ األذرعي
 يؤخذ من النعه كالصيد.

كغَتىا ال اٞتنب  (ُُ)ضكا١تري (َُ)بئ: كاآلدمي كا٠تيل سواء اٟتليب كالرا(ٗ)قاؿ الروايين
                                                 

 (.ِّٗمنهاج الطالبُت )ص:  (ُ)
 (.ُِٗٓ/ّانظر: احملرر ) (ِ)
 /ب(.ُِْ/ؿْرصحيح ا١تنهاج ) (ّ)
 (.َِٔ/ٔتاج )(، مغٍت احملِٕٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِٗٗ/ُِانظر: العزيز ) (ْ)
فاية النبيو )َْ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُْٔ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ٓ)  ً،)ُْ/ُْٔ.) 
 (.ِٕٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٖٗ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِّٓ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
سرىا قاؿ أىل اللغة الكػر كِرشال (ٕ) ش للمجػًت مػن اٟتيػواف  : بكسر الراء كجيوز إسكاهنا مع فتح الكاؼ ًك

 ًا١تعدة من اإلنساف كىي مؤنثة.
 (.َّٓ/ِ(، ا١تصباح ا١تنَت )ِٖٕٖترير ألفاظ التنبيو )ص: (، َُُٕ/ّالصحاح )انظر:  
 (.ِٕٔ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٖ)
 (.َٕٓ/َُْتر ا١تذىب ) (ٗ)
د: "إذا خثػر اللػنب، فهػو الرائػب، فػبل يػزاؿ : اللنب الذم قد ٥تض كأخرجت زبػده، قػاؿ أبػو عبيػالرائب (َُ)

 ذلك اٝتو حىت ينزع زبده".
تاب العُت )   (.َْْ/ُ(، لساف العرب )َُٖ/ُٓ(، هتذيب اللغة )ِْٖ/ٖانظر:ً 
 : اللنب الذم قد ٥تض كأخذ زبده.اؼبخيض (ُُ)
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كأٟتق بو القشطة فإف ظهر فيو لنب أعطي حكمو  (ِ)كاألقط كالسمن كأما الزبد (ُ)كا١تصل
 .(ّ)كإال فبل

ذلك   .كينبغي أف يكوف األرز ا١تطبوخ ابللنبً 
 ،ُب السمن أك يكفي ظهور الطعه القياس األكؿ (ْ)ًما مر  اعبـر اد ظهورر اؼب وىل

٥تلفات لكل من الثبلثة مغاير لكل من اآلخرين فاٟتالف على شيء  (وظبن زبد ودىن)
 ،(ٓ)منها ال  نث ابلباقي لبلختبلؼ ابالسه كالعرؼ كلو حلف على األكلُت ٓب  نث ابللنب

ا نشربو ٓب  نث كإف أًلو لف ال أيًل مائعن ٥تتلفاف فإف ح (ربشو )بفتح ا٢تمزة  (وأكل)
ٔتلعقة  (ٖ)وقكالتعا (ٕ)فافوتأكال بشرب السويق ٓب  نث ابس ،(ٔ)سوٓتبز حنث أك ال يشربو فعك
اف   .(َُ)عن اإلماـ (ٗ)كما نقالهر ْتيث يؤخذ اب١تبلعق رخاأك أصبع مبلولة كإفً 

                                                                                                                                          

تاب العُت )   (.َُُٓ/ّ(، الصحاح )َٖٔ/ُ(، ٚتهرة اللغة )َُٖ/ْانظر:ً 
: بفػتح ا١تػيه شػيء يترػذ مػن مػاء اللػنب فػإذا ارادكا أقطػا أك غػَته جعلػوا اللػنب ُب كعػاء مػن صػوؼ اؼبَصل (ُ)

رابس ك٨توه فتنزؿ مائيتو منو فهو ا١تصل.  أك خوص أكً 
 (.ْٕٓ/ِ(، ا١تصباح ا١تنَت )ِْٔ/ُُ(، لساف العرب )َِٖانظر: ٖترير ألفاظ التنبيو )ص:  
 .: ىو خبلصة اللنب كاحدرو زبدة، كقيل: إذا طبرت كصفت فهي زبدةالزبد (ِ)
 (.ُِّ/ٖ(، اتج العركس )ُْٔ/ُ(، ا١ترصص )ِِ/ٗانظر: احملكه كاحمليط األعظه ) 
 (ُْ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ََّ/ُِ(، العزيز )ْٕٔانظر: الشامل البن الصباغ )ص:  (ّ)
 (.  ِِْانظر: )ص:  (ْ)
فاية النبيو )ِّٔ/ٕ: الوسيط )انظر (ٓ)  (.َِٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْٔٔ/ُْ(،ً 
 (.َُِ/ٖ(، هناية احملتاج )ِٔ/َُ(، النجه الوىاج )ِّٗانظر: منهاج الطالبُت )ص:  (ٔ)
ػل دكاء يؤخػػذ غػَت معجػػوف واسػتفاف (ٕ) : ابلكسػػر، أسػفو سػفا كاسػػتففتو: قمحتػو إذا أخذرػػو غػَت ملتػػوت، ًك

 فوؼ.فهو س
تاب العُت )   (.ُِٓ/ٗ(، لساف العرب )ُّْٕ/ْ(، الصحاح )َُِ/ٕانظر:ً 
 : لعق الشيء يلعقو لعقا: ٟتسو. كاللعقة، ابلفتح: ا١ترة الواحدة.التعاقو (ٖ)
 (.َّّ/َُ(، لساف العرب )َُٓٓ/ْ(، الصحاح )ُٓٔ/ُانظر: هتذيب اللغة ) 
 (.ِْ/ُُة الطالبُت )(، ركضَُّ/ُِانظر: العزيز ) (ٗ)
 (.ّّٗ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (َُ)
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لك ليس ألف ذ [/أُُّؿ/] (ِ)رده األذرعيأنو ٥تالف لكبلمو  (ُ)وزعم اإلسنوي
كلو حلف ال يشرب ا١تاء حنث حىت  ،و ال يشربوقافة كالتعاف كال أيًلو حنث ابستشراابن 

شرب ماء البحر كالثلج كاٞتمد ال أيًلها إذ شرهبما غَت أًلهما كعكسو كالثلج غَت ب
 .(ّ)اٞتمد

ضع أك يو  اعترب ُب مسمى الطبخ ابإليقاد إٔب النضج، ولو حلف ال أيكل فبا طبخو زيد
نصب قدر كرقطيع ٟته كلو حضر الطابخ (ْ)القدر ُب رنور   مى كلو بفعل غَته ال بغَتمهاً 

  .إٔب صبيو :(ٔ)وقيل ذ،الطبخ إٔب األستا يضاؼ: (ٓ)فقيلكأشار إٔب صبيو 
كا٠تبز ىو  ،من أف فعل ا١تأمور ال ينسب إٔب اآلمر رٔتا رجح الثاين وعمـو ما مر

مع عصَته ٥تتلفاف فبل  نث نأحدمها من  (وعنب) ،(ٕ)قدمارواإللصاؽ ابلتنور ال غَته من م
ذلك  (زبيب)و  ،(ٖ)حلف ال أيًل اآلخر مع عصَته ٥تتلفاف  (ورطب)مع عنب ٥تتلفافً 
ذا مع بسر ذا مع ما ٓب يًتطب بنفسو بل عوِب حىت ررطب  (َُ)كبلح (ٗ)ًذلك ًك كما ًك

طب ٓب يلزمو قبولو؛ ألنو ال يتناكلو لو أسله إليو ُب ر  :(ُِ)ا من قوؽبمأخذً  (ُُ)حبثو الزركشي
                                                 

 (.ُّّ/ٗا١تهمات ) (ُ)
 (.ِٖٓ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ِ)
 (.َُِ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َّْ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
 : نوع من الكوانُت الذم أبز فيو.تنورال (ْ)
 (.ّٕٓ(، القاموس احمليط )ص: ٓٗ/ْ(، لساف العرب )َِٔ/ِانظر: الصحاح ) 
 (.َِٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ّْٗ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ٓ)
فاية النبيو )َّٓ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)  (.ِٕٗ/ِ(، ركض الطالب )َٗٓ/ُْ(،ً 
فاية النبيْٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َّٓ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)  (.َٗٓ/ُْو )(،ً 
 (.ِْٖ/ِ(، فتح الوىاب )ْٔ/َُ(، النجه الوىاج )ِّٔ/ٕانظر: الوسيط ) (ٖ)
 : ىو التمر قبل أف يرطب لغضاضتو، كاحدرو بسرة.بسرال (ٗ)
تاب العُت )   (.ٖٓ/ْ(، لساف العرب )ْٖٖ/ٖ(، احملكه كاحمليط األعظه )َِٓ/ٕانظر:ً 
اٟتصـر من العنب. : ىو ٙتربلحال (َُ)  النرل ما داـ أخضر قريبا إٔب االستدارة إٔب أف يغلظ النول، كىوً 
 (.ُْْ/ِ(، لساف العرب )َٔ/ُ(، ا١تصباح ا١تنَت )ِٕٗ/ُانظر: مقاييس اللغة ) 
 (.َْٕ/ِالتدريب ) (ُُ)
 (.َّ/ْ(، ركضة الطالبُت )ِْٓ/ْانظر: العزيز ) (ُِ)



 

 

 
 

 اإلمداد شزح اإلرشاد البن حجز اهليتمي

244 

  .اسه الرطب
ًل ما ررطب بعضها ٚتيعها أك ما ررطب منها فقط أف ولو حلف ال أيكل الرطب

ذا  فيوف نصفأك البسر فأًل ا١ت ،حنث أك غَت ا١تًتطب فبل ىذا التفصيل كاٟتكه ابلعكسً 
  .(ُ)ذكره الشيخاف
كلو حلف ال  ،ابلفو؛ ألنو أًل بسرن أنو ال  نث نأًل اٞتميع لكن القياس خ وقضيتو

فوقية مع رطب أك بسره أك بلح  ٔتثناة (وسبر) ،(ِ)أيًل بسره كال رطبو فأًل منصفو ٓب  نث
ذا لغة فقد قاؿ اٞتوىرم٥تتلفاف عرفن  : البسر أكلو طلع ٍب خبلؿ بفتح ا٠تاء ٍب بلح ٍب (ّ)ا ًك

كؿ حبارو ا١تسمى ْتب رماف كىل يتنا لو ٥تتلفاف (ورماف وعصّب) ،بسر ٍب رطب ٍب ٘تر
بلمو أنو ال يتناكلو   ً ر فلو حلف ال أيًل السك ٥تتلفاف )وأكل سكر وبلع ذوبو(قضية

كال  نث ٦تا اٗتذ  ،ب فابتلعو ألنو ٓب أيًلوذاو بفيو حىت ضعحنث ببلعو ال يبلع ذكبو نأف ك 
ذا اٟتكه ُب ٨تو التمر كالعسل كالدقيق كالعجُت كا ،(ْ)منو إال إف نول ما  ٠تبزًك ٥تتلفاتً 

 . (ٓ)أيٌب
أما غَت األخَتين فلما  (وعقد وفاسده ـبتلفات) ما يتوىم موافقتو لومع وصبيع ما ذكر 

ا كلو بغَت إذنو لنحو ظفر كعله نأنو لو ا صحيحن  فباعو بيعن مر، فلو حلف ال يبيع لزيد ماالن 
كإف أضافو ١تا ال  (ٔ)دحنث أك فاسد فبل أك ال يبيع أك ال يشًتم أك ال هنب ٓب  نث ابلفاس

أف حلف ال يبيع ٜترن   ً  كلو حلف ال يبيع ،(ٕ)إال أف يريد صورة البيع ةا أك مستولديقبلو
ما اا فباع فاسدن فاسدن   ً بلـ الشيرُتا ٓب  نث  ً ا١تيل إليو، كجـز بو صاحب  (ٖ)قتضى

                                                 

 (.ْْ/ُُالبُت )(، ركضة الطَّْ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ْْ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َّْ/ُِ(، العزيز )ُٔٗانظر: التنبيو )ص:  (ِ)
 (.ٖٗٓ/ِالصحاح ) (ّ)
(، مغػػػػػػػٍت احملتػػػػػػػاج ُِّ(، شػػػػػػػرح اٟتػػػػػػػاكم الصػػػػػػػغَت للقونػػػػػػػوم )ص: ِْ/ُُانظػػػػػػػر: ركضػػػػػػػة الطػػػػػػػالبُت ) (ْ)

(ٔ/َِٗ.) 
 (.  ْٖٓانظر: )ص:  (ٓ)
 (.َُّ/ُِ، العزيز )(ُّْ/ٖ(، التهذيب )ُُُ/ّانظر: ا١تهذب ) (ٔ)
 (.َْٔ/ِ(، اإلقناع للشربيٍت )ُٕٗ/ٓ(، الغرر البهية )ْٖ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ٕ)
 (.َٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُُّ/ُِانظر: العزيز ) (ٖ)
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 .(ِ)كغَته (ُ)األنوار
  .الوجو عندان أنو  نث :(ّ)وقاؿ اإلماـ

 .(ٓ)وغّبه (ْ)رعيوماؿ إليو األذ
يلوٕب زيد ماالن أك ال يبيع   .(ٔ)ا أنو مالوحنث كإف ٓب يعله زيدن   فباع لو إبذف ًك

  .(ٖ)ٔتا إذا قصد التعليق فإف قصد ا١تنع أيٌب فيو ما مر ُب رعليق الطبلؽ (ٕ)وقيد األذرعي
ا حنث كلو حلف ال يطعه إذ ال يتناكؿ شيئن  (تناوؿ)بوزف ركله  (تطعمفأكل وشرب )

وف الشرب طعمن ب  ً ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ژ ا قولو رعأب: كل ما أًلو كشربو، كدليل

 .(َُ)"ماء زمـز طعاـ طعه"خرب ك  ،(ٗ)ژٿ
أك ال يذكؽ حنث نأحدمها  ،(ُُ)فذاؽ ٓب  نث ولو حلف ال أيكل أو ال يشرب

 ل كال يشرب كال يذكؽ أك ال أيً (ُّ)كقد حصل ،الطعه ألنو إدراؾ (ُِ)كابلذكؽ كإف ٣تو

                                                 

 (.ِّٔ/ِاألنوار ألعماؿ األبرار ) (ُ)
فاية النبيو ) (ِ)  (.ِِٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْٕٗ/ِ(، اإلسعاد )ْٕٖ/ُْانظر:ً 
 (.ّٖٖ/ُٖهناية ا١تطلب ) (ّ)
 (.َِّ/ٓ(، حاشية اٞتمل )ِِٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِِٔ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ْ)
فاية النبيو ) (ٓ)  (.ُِٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ُٕٗ/ٓ(، الغرر البهية )ْٖٖ/ُْانظر:ً 
 (.ْٗ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َُّ/ُِ(، العزيز )ِٔٓ/َُانظر: البياف ) (ٔ)
 (.ِِٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُِٔ/ْ: أسٌت ا١تطالب )انظر (ٕ)
 (.  ِْٓانظر: )ص:  (ٖ)
 (.ِْٗسورة البقرة، اآلية ) (ٗ)
تػػاب فضػػائل الصػػحابة رضػػي ل رعػػأب عػػنهه، ابب مػػن فضػػائل أيب ذر  (َُ) أخرجػػو مسػػله ُب صػػحيحو،ً 

نػػت ىاىنػػا مِّْٕبػػرقه  ُُٗٗ/ْه ) نػػذ ثبلثػػُت بػػُت ليلػػة ( اٟتػػديث مطػػوال كفيػػو، قػػاؿ قلػػت: قػػدً 
ػػاف ٕب طعػػاـ إال مػػاء زمػػـز فسػػمنت حػػىت ركسػػرت  ػػاف يطعمػػك؟" قػػاؿ قلػػت: مػػاً  ، قػػاؿ: "فمػػنً  كيػػـو

ة، إهنا طعاـ طعه". بدم سرفة جوع، قاؿ: "إهنا مباًر  عكن بطٍت، كما أجد علىً 
 (.ُٔٗ(، التنبيو )ص: َْْ(، اللباب )ص: َْْ/ٖانظر: ٥تتصر ا١تزين ) (ُُ)
 مجو ٣تا إذا ٣تو من فيو ٔترة كاحدة أم: أخرجو. : مج ا١تاءؾبو (ُِ)
 (.ُّٔ/ِ(، لساف العرب )ِّْ/ٕ(، احملكه كاحمليط األعظه )ِٗ/ُانظر: ٚتهرة اللغة ) 
فاية النبيو )َُّ/ّانظر: ا١تهذب ) (ُّ)  (.ِٖٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْٔٓ/ُْ(،ً 
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ذا حنث ابإلجيار من نفسو (ِ)و كبلغ جوفو ٓب  نثقُب حل (ُ)فأكجر أك  أك ال يطعهً 
وبلع خبز وسكر ) ،(ّ)اا كقد صار لو طعامن ألف معناه ال جعلتو ٕب طعامن  ؛غَته مع االختيار

سرىا  ((ْ)ال مص عنب ورماف ورمي ثفل ال  كما بعده (ٓ)[عبل] خرب (أكل)بضه ا١تثلثة ًك
ذا لعو ٦تا حنث ببا أك سكرن ليس نأًل فمن حلف ال أيًل خبزن  :خبزه ٤تذكؼ أم ضغ ًك

ىنا لكنهما رجحا ُب  (ٖ)وقطع بو الشيخاف (ٕ)وأصلو (ٔ)قتضاه كالـ اؼبصنفكما ابغَته 
 .(ٗ)الطبلؽ أنو لو علق طبلقها على أًلها فابتعلت ٓب  نث

بلمهما ٍب يلك ،(ُُ)عن األكثرين (َُ)ونقلو اإلماـ/ب[ُُّ]ؿ/ إٔب أنو ُب أًلو  ئمو نً 
  .الثمرة

ل ما منو شيء  (ُِ)وعليو فرؽ الشارح نأف العادة اضطردت ُب أًل ٨تو الثمر منً 
ل إال بعد رميو نواه صدؽ أنو ابتلعو ال أًلو ٓتبلؼ ٨تو ا٠تبز بفإذا أًلو  يرمي من أف ال يًؤ

بل من مض اف أًبلن  حىت لو رمى غو كابتبلعو يسمى أًبلن كالسكر فإفً   نواة ٘ترة أك ابتلعهاً 
فلهما فإنو ال  نث ألف ذلك ال ثفمصها كرمى  ا أك رماانن أما لو حلف ال أيًل عنبن  ،٢تا

                                                 

 .: أف يصب ماء أك دكاء ُب كسط حلق ص الوجر (ُ)
تاب العُت )   (.ْٖٔ/ِ(، ا١تصباح ا١تنَت )ِٕٗ/ٓ(، لساف العرب )ُٕٕ/ٔانظر:ً 
 (.ٓٓ/ُٖ(، اجملموع )ّٓٓ/َُ(، البياف )ُْٖ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ِ)
 (.ّْ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ّٓٓ/َُ(، البياف )َُّ/ّانظر: ا١تهذب ) (ّ)
 لذم يبقى أسفل الصاُب.: حثالة الشيء كىو الثرُت اثفلال (ْ)
 (.ِٕٗ(، القاموس احمليط )ص: ِٖ/ُ(، ا١تصباح ا١تنَت )ْٖ/ُُانظر: لساف العرب ) 
 .(َٕٓ/ِمن اإلسعاد )كا١تثبت  ،ُب األصل "بلغ" كىو رصحيف (ٓ)
 (.ّٖٓ/ّانظر: إخبلص الناكم ) (ٔ)
 (.ُٓٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٕ)
 (.ِْ/ُُالبُت )(، ركضة الطَُّ/ُِانظر: العزيز ) (ٖ)
 (.ُِٖ/ٖ(، ركضة الطالبُت )ُّٓ/ٗانظر: العزيز ) (ٗ)
 (.ّّٗ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (َُ)
فاية النبيو ) (ُُ)  (.ََِ/ٓ(، الغرر البهية )ُٕٓ/ِ( اإلسعاد )ْْٓ/ُْانظر:ً 
 /ب(.َِِشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ُِ)
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لما مص (ُ) ٢تايسمى أًبلن  ا  ٦تا اشًتاه زيدن أك ال يسكن مثبلن كلو حلف ال أيًل  ،كمثلهماً 
وحده بشراء وسلم )و بقولو زيد حنث بكل ما ملكو بقيد زاده مع االستغناء عنكما اشًتاه 

ر يصدؽ عليو أنو  ؛(وتولية وإشراؾ ا ألنو لغة كعرفن  (مشَباه)ألف ما ملكو بواحد ٦تا ًذ
  .(ِ)يًترب عليو أحكاـ الشراء من خيار كغَته

ما ُب السله ىنا مناقض ١تا مر ُب اببو  :(ّ)فاندفع قوؿ اإلسنويكإذا اشتهر لو صيغة 
ف رفاكت الصيغ عند الفقهاء ١تدرؾ ٠تطوة ْتيث ال منع من عدـ انعقاده بلفظ البيع أل

 ماف. عليو مدار األ األمر العرُب الذم
ًما   اب١تشاعحصتو إذ ال حنث  رفرزأف يشًتم بعده الباقي أك  شَباؾوصورتو يف اال

ألنو ليس  ؛)بوكيلو(ٔتا اشًتاه  (ال)فبل يناُب قولو ىنا كإشراؾ قولو اآلٌب مع غَته  (ْ)أيٌب
يلو :اه إذ يقاؿمشًت    .ٍت عنو قولو السابقغكىذا قد ي (ٓ)ما اشًتاه زيد بل اشًتاه ًك
الة مشًتاه  (و) يل بل يستفاد منو أف ما اشًتاه زيد لغَته بًو ل ال رًو يتصرؼ فيو بتًو

 (ٕ)كأصلو (ٔ)ا ١تا يومهو رعبَت ا١تصنفا ٦تا اشًتاه زيد خبلفن يحنث بو من حلف ال أيًل شيئن ف
ة معن  (مع غّبه)ا اشًتاه  ٔتلك البقو٢تما كما م ما أفادروا أك مرربن شًر فهي  (ٖ)عبارة أصلو اً 

أحسن كإف أًل أًثر من النصف ألنو ليس مشًتاه إذ يقاؿ: ما اشًتاه زيد بل زيد كعمر 
 .(ٗ)منو مشًتؾ فكل جزء

 
                                                 

فاية النبيو )ِْ/ُُانظر: ركضة الطالبُت ) (ُ)  (.َُِ/ٖ(، هناية احملتاج )ْْٓ/ُْ(،ً 
 (.ُِّ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ْٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َّٓ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ُّٔ/ٗا١تهمات ) (ّ)
ره بعد بضعة أسطر. (ْ)  سيًذ
 (.ُِٓ/ِ(، فتح الوىاب )ْٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َّٔ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 .(ّٖٓ/ّانظر: إخبلص الناكم ) (ٔ)
 (.ُٓٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٕ)
 انظر: ا١تصدر السابق. (ٖ)
 (.ِِٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َِٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِٕٓ/ِانظر: اإلسعاد ) (ٗ)



 

 

 
 

 اإلمداد شزح اإلرشاد البن حجز اهليتمي

244 

ىبة أك كصية أك ال ٔتا ملكو إبرث أك  (و)حصتو حنث على األكجو  أفرز، إف نعم
ٓتيار أك  (وفسخ (ّ)وصلح (ِ)ةسمقو )الثبلثة السابقة ُب ابهبا  ؽلطر نأحد ا ((ُ)شفعة)

 ءا؛ ألهنا ال رسمى شراكإف جعلناىا بيعن  (وإقالة)ابلثاين  (ْ)قيد أصلوما ١تا يومهو عيب خبلفن 
فيما إذا اشًتل البعض كأخذ البعض بشفعة؛ ألف األخذ  (ٔ)ا للبلقيِبخالفً  (ٓ)عند اإلطبلؽ
 خرجها عن البيع الذم ال يكوف إال عن رراض.القهرم فيها أ

الدين فتقييد (ٗ)وغّبمها (ٖ)والروضة (ٕ)وقضية كالمو كأصلو   أف الصلح ابلعُتً 
                                                 

 .من الشفع كىو الضه: الشفعة لغة (ُ)
ة بنحػػو العػػوض الػػذم : اصػػطالًحا  حػػق ٘تلػػك قهػػرم يثبػػت للشػػريك القػػدًن علػػى اٟتػػادث بسػػبب الشػػًر

 .بو ملكت
 التوقيػػػف علػػػى مهمػػػات التعػػػاريف(، َُُ(، أنػػػيس الفقهػػػاء )ص: ُّٖ/ٖالعػػػرب )انظػػػر: لسػػػاف  

 (.َِٓ)ص: 

مصػدر قسػه الشػيء يقسػمو قسػما فانقسػه، كا١توضػع مقسػه مثػاؿ ٣تلػس. كقسػمو: جػزأه، : القسمة لغة (ِ)
 .كىي القسمة

 ٘تييز بُت اٟتقوؽ الشائعة بُت ا١تتقاٝتُت.: اصطالًحا 
 (.ِّٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َّٓ/ِ(، ا١تصباح ا١تنَت )ْٖٕ/ُِلعرب )انظر: لساف ا 
 .: ُب اللغة اسه من ا١تصاٟتة، كىي ا١تسا١تة بعد ا١تنازعةالصلح (ّ)
 .عقد يرفع النزاع: اصطالًحا 
(، مغػػػٍت ُّْ(، التعريفػػػات للجرجػػػاين )ص: ّْٓ/ُ(، ا١تصػػػباح ا١تنػػػَت )ُٕٓ/ِانظػػػر: لسػػػاف العػػػرب ) 

 (.ُُٔ/ّتاج )احمل
 (.ُٓٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ْ)
 (.ِِٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٖٗ/َُ(، النجه الوىاج )ْٓ/ُُانظر: ركضة الطالبُت ) (ٓ)
 (.َّٓ/ْالتدريب ) (ٔ)
 (.ُٓٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٕ)
 (.ْٔ/ُُركضة الطالبُت ) (ٖ)
 (.ََِ/ٓر البهية )(، الغر ّٕٓ/ِ(، اإلسعاد )ُّّ/ٖانظر: التهذيب ) (ٗ)
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ٔتا  (من ـبلوط صلو خفبكن )ال  نث نأًل  (و)ابلدين لعلو مثاؿ  (ِ)وصباعة (ُ)الرافعي
أف خلط زيد برن   ً ن عادة رلوط ما مك لغَته فأًل اٟتالف من ا١تا اشًتاه برباشًتل زيد

ًعشرين حبة ٓتبلؼ ما إذا أًل ما يعله أك يظن عدـ خلوصو منو   خلوصو من مشًتم زيد
الكف فإنو  نث لعدـ خلوه عنو عادة  .(ّ)عادةً 

ورجحو  (ْ)كما عليو صبع متقدموففيحنث ابلقليل منو  وخرج دبمكن اػبلوص اؼبائع
 بل قاؿ: ينبغي اٞتـز بو المتزاجو. (ٓ)اإلسنوي
وبفأًل مشًتًن  لو حلف ال أيكل طعاموو  نو ُب يألف م ؛ا حنث ٓتبلفو ُب اللبس كالًر

ا لو كُب األخَترُت ا ٦تلوًن ا لو كقد أًل طعامن ا ٦تلوًن األكٔب انعقدت على أف ال أيًل طعامن 
ة لو كٓب  صل ذلك بلبس  ٦تلوًن انعقدت على أف ال يلبس ثوابن  ب دابة ٦تلًو ا لو كأف ال يًر

وبو كمثلهما ُب ذلك السكٍت ك٨توىاا١تشًتؾ ك  عطف  (ال وقف)مبتدأ  (وتصدؽ) ،(ٔ)ًر
ور عليو أعٍت قولو فلو حلف ال  (ىبة) :عليو كحذؼ خربه لداللة النفي مع ا٠ترب ا١تًذ

الصدقة كالعمرل  ً         ك (ٕ)يهب لو حنث بكل ٘تليك ُب اٟتياة خاؿ عن العوض

                                                 

 (.َّٓ/ُِالعزيز ) (ُ)
فاية النبيو )ِّٗ/ٕانظر: الوسيط ) (ِ)  (.َِٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْٖٖ/ُْ(،ً 
 (.َّٔ/ُِ(، العزيز )ّْٕ/ُٖ(، هناية ا١تطلب )ُُّ/ّانظر: ا١تهذب ) (ّ)
 (.ُّٕ/ٗا١تهمات ) (ْ)
فاية النبيو )ّْٓ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٓ)  (.ْٕٓ/ِسعاد )(، اإلْٔٗ/ُْ(،ً 
 (.ْٕ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َّٕ/ُِ(، العزيز )َُِ/ٖانظر: التهذيب ) (ٔ)
   .مأخوذ من العمر: لغة الُعمرى (ٕ)

ىبة شػيء مػدة عمػر ا١توىػوب لػو، أك الواىػب بشػرط االسػًتداد بعػد مػوت ا١توىػوب لػو. مثػل : اصطالًحا
 أف يقوؿ: دارم لك عمرم.

 (.ٔٗ(، أنيس الفقهاء )ص: ُٕٓالتعريفات للجرجاين )ص:  (،َّٔ/ْالعرب )لساف انظر:  
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ألف ا١تلك فيو  ؛ال ابلوقف عليو [/أُِّؿ/] (ِ)بةكا٢تدية ألهنا أنواع خاصة من ا٢ت (ُ)الرقىب
صوؼ ك٘تر  (ّ)هلل رعأب فبل يسمى ىبة ألف  (ْ)ا للبلقيِبخالفً كإف حصل من ا١توقوؼ عليوً 

ا لعسر التمييز بينها كبُت متبوعها كال ملك ا١توقوؼ عليو ٢تا ليس إال لدخو٢تا ُب الوقف ربعن 
اة كالكفارة كمثلهما الصدقة بناء على أف  (ٓ)كما اقتضاه كالـ األذرعيا١تنذكرة  إبعطائو الًز

بو مع رو كال بضيافتو كال الوصية لو كال يهر سلك بو مسلك كاجب الشرع كال إبعاالنذر ي
 .(ٔ)لصعدـ قبض ألف مقصودىا ٓب  

 : كال  نث اب٢تبة لعبده ألنو إمنا عقد مع العبد.(ٕ)قاؿ إبراىيم اؼبروزي
ليست  :اب١تعٌت اللغوم أم (وال عكس) ،اابة ُب بيع ك٨توه: كال ابحمل(ٖ)قاؿ اؼباوردي

ة كالعمرل كالرقىب ألهنا أعه من يف ال يتصدؽ ٓب  نث اب٢تبة كا٢تدا٢تبة صدقة حىت لو حل
ما مر ك نث بنقل الصدقة كفرضها كلو  ،كال ابإلعارة كالضيافة ،ما ٓب ينوىا بو (ٗ)الصدقةً 

، كلذلك ٓب يدخل (َُ)صدقة لكنو ال يقتضي التمليكعلى غٍت ذمي ابإلعتاؽ كابلوقف ألنو 

                                                 

  : من ا١تراقبة.لغة الرقىب (ُ)
ىي أف يقوؿ: أرقبتػك دارم كجعلتهػا لػك حيارػك، فػإف ًمػت  قبلػي رجػع إٕب كإف مػت قبلػك : اصطالًحا

 رجعت إليك كلعقبك.
 (.ٖٗ(، أنيس الفقهاء )ص: ِْٗ/ِغريب اٟتديث )النهاية ُب (، َّٔ/ْلساف العرب )انظر:  
 (.َُٗ/ّ(، ا١تهذب )ْْٓ/ُٓ(، اٟتاكم الكبَت )َْٓ/ٖانظر: ٥تتصر ا١تزين ) (ِ)
 (.َٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُِّ/ُِ(، العزيز )َْٕ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ّ)
 /ب(.ِْٓ/ؿ ْرصحيح ا١تنهاج ) (ْ)
 (.ٕٔٓ/ِانظر: اإلسعاد ) (ٓ)
 (.ِِٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُِّ/ُِالعزيز )انظر:  (ٔ)
 (.ِِٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِِٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُّٗ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.ْٓٓ/ُٓاٟتاكم الكبَت ) (ٖ)
 (.  ُْٔانظر: )ص:  (ٗ)
فاية النبيو )ُٓ/ُُانظر: ركضة الطالبُت ) (َُ)  (.ِِٕ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْْٕ/ُْ(،ً 
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ل صدقو مطلقن  (ُ)ًما مر  ةُب ا٢تب ل صدقو رقتضي التمليك.ألف ا٢تبو ال رشملً    ا بلً 
؛ ألنو حينئذ نوع (ّ)حنث إف حصل ربح على األكجو (ِ)ولو حلف ال يشارؾ فقارض

ة إبراء أك إعارة ال ،(ْ)من الشًر فالة أك ال يربه حنث ّتميع التربعاتً  اة ًك  إبعطائو الًز
تابة  اٟتلف على عدـ  (يف)أك بر  (وحنث) ،(ٓ)ن غَت ضماف ا١تاؿ كالعتق ٣تاانن قالالبدف ًك

عوررو كما زاد عليو كعبد خدمتو سواء سارر  (وبو)بثحىت  (ماؿ) بكل ماؿ لو أك إف لو ماالن 
االسه  كال بنية لصدؽ (ٔ)أك جاحد (على معسر)كلو  (مؤجل)دين لو حاؿ أك ب (و)

اة ُب الدين كجواز التصرؼ فيو ابإلبراء كاٟتوالة كغَتمها  .(ٕ)كلوجوب الًز
اة أنو ال حنث بدين لو على من مات كٓب  (ٖ)وأخذ البلقيِب من التعليل بوجوب الًز

اة جر علة. اف التعليل بوجوب الًز ره ظاىر إفً  ة أك على مكاربو كما  ًذ  ألف رًر
بلمهه على إطبلقو أنو مع ما قبل (ٗ)وظاىر كالمهم  ً و مستقل فحينئذ األكجو بقاء

وف ا١تكارب لعجز نفسو فيسقط ما عليو خبلؼ األصل  ً كمدبر  (وأبـ ولد) ،كاحتماؿ
تابة فاسدة اف لو كلو منافعهما كأرش اٞتناية عليهما كمثلهما ا١تكاربً   (ال) ،(َُ)ألهنما ٦تلًو

                                                 

 (.  ُْٔانظر: )ص:  (ُ)
 .مشتق من القرض، كىو القطع؛ ألف ا١تالك يقطع للعامل قطعة من مالو يتصرؼ فيها: القراض (ِ)
 (.ّٕٗ/ّ(، مغٍت احملتاج )ُِٓ(، ٖترير ألفاظ التنبيو )ص: َُُِ/ّانظر: الصحاح ) 
 (.ِِٕ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِِٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٖٗ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ّ)
 : اختبلط شيء بشيء.لغة الشركة (ْ)
ة علػػى العقػػد كإف ٓب اصػػطالحا  : ىػػي اخػػتبلط النصػػيبُت فصػػاعدا، ْتيػػث ال يتميػػز، ٍب أطلػػق اسػػه الشػػًر

 يوجد اختبلط النصيبُت.
 (.َِّ(، التوقيف على مهمات التعاريف )ص: ُِٔ(، التعريفات للجرجاين )ص: ٖٔانظر: أنيس الفقهاء )ص:  
 (.ٖٖ/َُ(، النجه الوىاج )ُٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُِّ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ُْٔ/ٖ(، التهذيب )ُِْ/ٕ(، الوسيط )ُُُ/ّانظر: ا١تهذب ) (ٔ)
 (.ِِٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ّٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َْٓ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٕ)
 (.َِّ/ْالتدريب ) (ٖ)
 (.ِٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُّّ/ُِانظر: العزيز ) (ٗ)
فاية النبيو )َْٖ/ُٖ(، هناية ا١تطلب )ُْٓ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (َُ)  ً،)ُْ/َْٖ.) 
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ن يقدر على انتزاعو أك غائب أك ٔتاؿ لو مغصوب كٓب يقدر على انتزاعو كال على بيعو ٦ت
كال  ،(ُ)ضاؿ أك مسركؽ انقطع خربه على األكجو ألف بقاءه غَت معلـو كال حنث ابلشك

ا٠تارج عن   (مكاتب) ًفاية صحيحة إذ ال ملك سيده منافعو كال أرش اٞتناية عليو فهوً 
يعذ الغصب   بل ألفتو ماالن ألف العرؼ رسمي ؛(ّ)كعدىه لو ُب ابب الغصب ماالن  ،(ِ)ملكو
ابلثاين كال ١توقوؼ  (ْ)ا لتقييد أصلوبوصية أك إجارة خبلفن  (منفعة)ال  (و) ،التغليظ بناسبو

اف  ؛عليو كال ابالستحقاؽ قود  ً ٔتاؿ  قد عفىألف ا١تفهـو من إطبلؽ ا١تاؿ األعياف فلو
ُب  ألف ذلك ابعتبار ما ؛من مشوؿ ا١تاؿ للمنافع (ٓ)حنث كال يناُب ىذا ما مر ُب الركضة
  .انفس األمر ال ٔتا يفهه كيتبادر منو عرفن 

بق كمرىوف ال بزكجة ك٨تو زيت آحنث حىت مغصوب منو ك  ولو حلف ال ملك لو
  .(ٔ)بنجس أك ال عبد لو ٓب  نث ٔتكاربة

ما شيئن  ومٌب نوى ىنا أو فيما مر ا اربع إذ العاـ قد أصص ابلنية كبعرؼ االستعماؿً 
 (يف)حنث أك بر  (و) ،ًترصيص مطلق الصبلة ابلسرعةس كبعرؼ الشرع  ك ُب ٨تو الرؤ 

حاؿ  (لكو)دبأك سكناىا أك على دخو٢تا أك سكناىا  (دار زيد)اٟتلف على عدـ دخوؿ 
قرار بدليل اإل (ٖ)ألنو مقتضى اإلضافة إٔب من ملك (ٕ)[يسكنها] لف كإف ٓبالدخوؿ ال للح

  .(ٗ)اربو لعدـ ا١تلك إال أف يريدهكقف أك إجارة كال ملك مك بنحو ونكالشهادة ال ٔتا يسك

                                                 

 (.َِِ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُّّ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
فاية النبيو )ٔٔٓ/َُ(، البياف )ُٕٗانظر: التنبيو )ص:  (ِ)  ً،)ُْ/ْٕٗ.) 
 (.ُّ/ٓ(، ركضة الطالبُت )ُّْ/ٓنظر: العزيز )ا (ّ)
 (.ِٓٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ْ)
 (.ِٓ/ُُركضة الطالبُت ) (ٓ)
 (.ِّٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٕٕ/َُ(، النجه الوىاج )ّٓ/ُُانظر: ركضة الطالبُت ) (ٔ)
لم (ٕ)  .لسياؽ، كىو مقتضى ا(ِّٔ/ْكا١تثبت من أسٌت ا١تطالب ) ة،ُب األصل فراغ ٔتقدارً 
 (.ُٗٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِْٔ/ِ(، فتح الوىاب )ّٓ/ُُانظر: ركضة الطالبُت ) (ٖ)
 (.ْٗ/ُٖ(، اجملموع )ُّٓ/ُِ(، العزيز )َُُ/ّانظر: ا١تهذب ) (ٗ)
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 ملكو عليو دٕتدكما  ،(ُ)فدخلها اٟتالف ٓب  نث ولو أزاؿ زيد ملكو عن داره
ال  نث بو إف أراد األكٔب فإف أراد أم دار ركوف ُب ملكو أك أطلق حنث  /ب[ُِّ]ؿ

 .(ِ)ابلثانية كإف أراد أم دار جرل عليو ملكو حنث هبما
ـ ال ك نث هبا كإف ها أنأزاؿ ملكو ع ذه ٓب  نث بغَتىا سواءال أدخل داره ى :ولو قاؿ
ما لو هأزاؿ ملكو عن ا؛ ألنو عقد اليمُت على عينها ككصفها بصفة قد يزكؿ فغلبت العُتً 

له زكجة زيد ىذه ٓب ملكها  (ولو)كال ملك مكاربو ك نث بدار ملكها زيد  ،(ّ)قاؿ: ال أً 
اف رقيقن  ا إٔب قبولو ا١تلك ُب لو نظرن  (بعد عتق)يكن لو نية إال ا كقت اٟتلف كٓب فيما لوً 

  .(ْ)ا١تستقبل كال  مل على مسكنو حاؿ رقو كال على دار جعلها لو سيده
بلمو ما دؿ عليوً  ر اٝتو العله أك ٨توه فقطً  بلـ أصلو (ٓ)ىذا إف ًذ كٓب يقل  (ٔ)دكفً 
ره كنواه نأف قاؿ: ال أدخل دار العبد  بلـ أك دار عبد خبلفن ىذا العبد فإف ٓب يًذ ا ١تا يومهوً 

 ا فدخلها كجهاف: ا فعتق ٍب ملك دارن من اشًتاط التعريف كأراد زيدن  (ٕ)اٟتاكم
ال إف ٓب يكن لو  : نث لوجود ا١تلك أك هنيهما (ٖ)ورجحو يف الشرح الصغّب أحدمها:

 ،و األكجوا كىرفقهن  (َُ)وأصلها (ٗ)وىو ما رجحاه يف الروضةر ألنو إمنا دخل دار حي  ؛نية

                                                 

فاية النبيو )ْٓ/ُُانظر: ركضة الطالبُت ) (ُ)  (.ََِ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْْٔ/ُْ(،ً 
 (.ِّٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْٖ/َُىاج )(، النجه الو ُّٔ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ٓٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُّٓ/ُِ(، العزيز )ِّْ/ٕانظر: الوسيط ) (ّ)
 (.ُٗٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َِِ/ٓ(، الغرر البهية )ُّٕانظر: شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص:  (ْ)
 (.ِْٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ٓ)
 (.ِٓٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٔ)
 انظر: ا١تصدر السابق. (ٕ)
 (.ِْٔ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٖ)
 (.ٔٓ/ُُركضة الطالبُت ) (ٗ)
 (.ُّٖ/ُِانظر: العزيز ) (َُ)
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لو ُب مسألتو إٔب كجو ٥ترج من ىذه ا١تسألة إٔب رلك كفيو نظر ػػػ أشار ب ُ()ف ا١تصنفأًك
ر لفظ العبد حىت ينظر للعتق  لعدـ صحة الترريج لوضوح الفرؽ بينهما فإنو ُب رلك ٓب يًذ

 كعدمو ٓتبلفو ُب ىذه.
ما لو حلف ال يكلولو قاؿ ه ىذا العبد فكلمو : ىذا العبد ٓب  نث بدخو٢تا بعد عتقوً 
ا فدخلها رجل حلف ال يدخل دار مكارب زيد حنث كلو ملك زيد عبده دارن  ،(ِ)بعد عتقو

 .(ّ)ألنو مالك انفذ التصرؼ ؛بدخوؿ دار ا١تكارب
لوؾ ا١تضاؼ رعتمد ا١تالك دكف ا١تملوؾ كا١تعقودة مأف اليمُت ا١تعقودة على ا١ت واعلم

كف ا١تضاؼ إليو فلو حلف ال يكله عبيد فبلف على غَت ا١تملوؾ ا١تضاؼ يعتمد ا١تضاؼ د
بعد اليمُت ٓتبلؼ ا١تالك ُب  سيولد لو ٟتدكثههحنث ٔتا سيملكو أك أكالده ٓب  نث ٔتا 

اف موجودن  كإف ا١تعرفة ا١تقركنة ابلنكرة ُب اليمُت ال ردخل ٖتت النكرة  ،(ْ)ا كقتهااألكٔب فإنوً 
ا إبضافة ث بدخوؿ نفسو؛ ألنو صار معرفن قاؿ: ال يدخل دارم أحد ٓب  ن لتغايرمها فلو

 .ا فكذلك ألنو عرؼ نفسو إبضافة الفعل إليوالدار إليو أك ال ألبس ىذا أحدن 
بل يدخل دار زيد أحد فيحنث بدخوؿ غَت زيد ٓتبلؼ  ذا لو عرؼ غَته ابإلضافةً  ًك

  .(ٓ)ا إبضافة الدار إليوزيد؛ ألنو صار معرفن 
  .(ٔ)عٍت يده فقطعها ىو ٓب  نث لذلك: ال يقطع ىذه اليد أحد يفلو قاؿ

وب  (و)  أشار إليها كأعه من ىذا قوؿ  (سرج فرس)حنث ُب اٟتلف على عدـ ًر

                                                 

 .(ّٖٔ/ّانظر: إخبلص الناكم ) (ُ)
 (.َٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِْْ/ٕ(، الوسيط )ّٕٓ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ِ)
 (.ِّٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُّٔ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ِّٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ّٖ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ّْٕ/ُِانظر: العزيز ) (ْ)
 (.ِْٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ّٖ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ّْٕ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 انظر: ا١تصادر السابقة. (ٔ)
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اف على دابة أخرل؛ ألف اإلضافة  (ُ)أصلو كا١تضاؼ للدابة ٔتنتسب إليها من السركج كإفً 
اف (ِ)فإنو ينظر ملكوإليها للتعريف إذ ال يصلح للملك ٓتبلؼ العبد  اف حلف ، كلذاً  إذاً 

ذلك  انسبال يدخلو كىو  لما ال يتصور منو ا١تلكً  إٔب زيد نسبة رعريف من غَت ملك ًك
راف ا٠تليلي ٔتصر  (ْ)كسوؽ أمَت اٞتيوش ،(ّ)فتكوف اإلضافة إليو للتعريف ال للتملكً 

اف من يضاؼ ببغداد فإذا حلف ال يدخل شيئن  (ٓ)ىكسوؽ   ا منها حنث بدخولو كإفً 
 .(ٔ)عذر ٛتل اإلضافة على ا١تلكا لتإليو ميتن 

                                                 

 (.ِٓٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ُ)
 (.ٔٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُِْ/ٖ(، التهذيب )ِْْ/ٕانظر: الوسيط ) (ِ)
س ا٠تليلػػػٌي أمَتاخػػػور ا١تلػػػك خػػػاف اػبليلػػػي (ّ) شػػػة العتيػػػق، أنشػػػأه األمػػػَت جهػػػاًر : يقػػػع ُب مصػػػر ٓتػػػط الزرًا

الظػػاىر برقػػوؽ، كىػػو كاسػػع رتشػػعب طرقػػو يكػػاد يكػػوف مدينػػة مسػػتقلة، كقػػد ٚتػػع أنػػواع العطػػر كأصػػناؼ 
 َت ذلك من احملاسن كاللطائف.الثياب، إٔب غ

ر ا٠تطػػػط كاآلهر )  (، أسػػػٌت ٖٗرحلػػػة الشػػػتاء كالصػػػيف )ص:  (،ُُٕ/ّانظػػػر: ا١تػػػواعظ كاالعتبػػػار بػػػًذ
 (.ِْٔ/ْا١تطالب )

ػاف يعػرؼ ُب القػدًن سوؽ أمّب اعبيوش (ْ) : ىو سػوؽ حػارة برجػواف: ىػذا السػوؽ مػن األسػواؽ القدمػة، ًك
لفػػاء الفػػاطميُت بسػػوؽ أمػػَت اٞتيػػوش، كذلػػك أٌف أمػػَت اٞتيػػوش بػػدر اٞتمػػإب ١تػػا قػػدـ إٔب مصػػر ُب أايـ ا٠ت

انػػت الشػػٌدة العظمػػى، بػػٌت ْتػػارة برجػػواف الػػدار الػػيت عرفػػت بػػدار ا١تظفػػر،  زمػػن ا٠تليفػػة ا١تستنصػػر، كقػػدً 
 كأقاـ ىذا السوؽ برأس حارة برجواف.

ر ا٠تطػػػػػط كاآلهر (، ُّّ/ُانظػػػػػر: مرشػػػػػد الػػػػػزكار ١توفػػػػػق الػػػػػدين بػػػػػن عثمػػػػػاف )  ا١تػػػػػواعظ كاالعتبػػػػػار بػػػػػًذ
 (.َِِ/ٓ(، الغرر البهية )ْٕ/َُ(، النجه الوىاج )ُْٕ/ّ)

انػػػت عنػػػد جػػػامع ىسػػػوؽ حيػػػ (ٓ) انػػػت بػػػُت الرصػػػافة كدار ا١تملكػػػة الػػػيتً  : يقػػػع ببغػػػداد ابٞتانػػػب الشػػػرقيً 
انػػت إقطاعػػا لػػو  السػػلطاف بػػُت بسػػارُت الزاىػػر علػػى شػػاطئ دجلػػة، منسػػوبة إٔب  ػػِت ابػػن خالػػد الربمكػػيً 

من الرشػيد ٍبٌ صػارت بعػد الربامكػة ألـٌ جعفػر ٍبٌ أقطعهػا ا١تػأموف طػاىر بػن اٟتسػُت بعػد الفتنػة ٍبٌ خربػت 
 عند كركد السلجوقية إٔب بغداد فله يبق منها أثر البٌتة.

 (.ٕٔٓ/ِ(، مراصد االطبلع )ِْٖ/ّ(، معجه البلداف )َّٓانظر: البلداف البن فقيو )ص:  
 (.ُّٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ََِ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْٕ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ٔ)
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ا عمل فيو كلو مستأجرن يحنث بدخوؿ حانوت  فالف (ُ)ولو حلف ال يدخل حانوت
  .(ِ)قالو الشيخافللعرؼ 

  .على خبلفو (ٓ)واؼبختصر (ْ)ونص األـ (ّ)ولكن اعبمهور
ال  (ؼبنفذ)ال أدخلها من ىذا الباب ينصرؼ  :الدار فيما لو قاؿ (وابب ىذه)

بللرشب ا١ت  قلعألنو احملتاج إليو ُب الدخوؿ دكف الباب ا١تنصوب عليو فلو  ؛عليو ًر
ال ٤تدث بعد األكؿ ا١توجود حاؿ  [/أُّّؿ/كنصب على منفذ آخر منها حنث ابألكؿ ]

ا١تنفذ ا١توجود عند اليمُت نأف قاؿ من ىذا الباب فإنو إذا دخلها من  :أم (عينو إف)اٟتلف 
 .(ٔ)ث ال  نثداٟتا

أف حلف ال يدخل ىذه الدار من ابهبا كال نعه، إف أراد  ً ه حنث بو أما إذا ٓب يعينو
ما  نث بدخولو من  يدخل ابب ىذه الدار فحوؿ الباب إٔب منفذ آخر كدخل منو حنثً 

بل منهما ابهبا   .(ٕ)ا١تنفذ األكؿ ألفً 
 ال أدخل دار زيد :بدليل أنو لو قاؿ وال يشَبط ؼبا يتناولو اللفظ وجوده عند اليمْب

ما مر كلو رسور اٞتدار فصار فيها ٓب  نث ألنو ٓب  (ٖ)فدخل دار ملكها بعد اليمُت حنثً 
  .(ٗ)يدخل من ابهبا

                                                 

ل بيت يباع فيو شيء حانوات.اغبانوت (ُ) ثر حىت صارً   : بيت ا٠تمار، ٍبً 
 (، ا١تصػػػػباح ا١تنػػػػَتََِ/ِ(، الػػػػنظه ا١تسػػػػتعذب )ُٕٗانظػػػر: التلرػػػػيص ُب معرفػػػػة أٝتػػػػاء األشػػػياء )ص:  

(ُ/ُٖٓ.) 
 (.ٕٖ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َّٓ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
فاية النبيو ) (ّ)  (.ُِٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ِٕٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْْٕ/ُْانظر:ً 
 (.ٕٕ/ٕاألـ ) (ْ)
 (.َِْ/٥ٖتتصر ا١تزين ) (ٓ)
 (.ّّٓ/ُٖ(، هناية ا١تطلب )َُِ/ّ(، ا١تهذب )ّٖٓ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٔ)
 (.َِِ/ٓ(، الغرر البهية )َُِ/ٖ(، التهذيب )ِٖٓ/َُانظر: البياف ) (ٕ)
 (.  ْٓٔانظر: )ص:  (ٖ)
 (.ِّٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٔٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُّٕ/ُِانظر: العزيز ) (ٗ)
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 ،(ُ)زع عنو البابٓب  نث ابحملدث كال ابلقدًن إذا ن ولو أراد ابلباب اؼبنفذ مع اػبشب
خرل فذ يدخل منو كُب أٔتنكحنث ُب ابب ىذه  :نفذ ّتر ابب أمٔتكُب نسرة كابب ىذه 

ة ما ال أفى ّتر ابب ًا   .كابلبلـ كفيها من الًر
 ((ِ)غزلت)ال ما  (و) عليو فبلف مثبلن  (بو)أنعه  :أم (ما من)حلفو ال يلبس  (ويف)

ا٢تبة الوصية  :أم (ىبة ضيدبا)فإنو  نث   (و)بلبس ثوب كىبو لو قبل اليمُت ُب األكٔب ًك
ذلكُب الثانية ال ٔتا يهبو لو فبلف بعد  (زؿ)غماضي   .(ّ)اليمُت كال ٔتا يغزلو فبلنةً 

 للماضي كا١تستقبل على ظاىرمها ن بو أك ما يغزلو انعكس اٟتكه ٛتبلن : ما مي فإف قاؿ
ا غزلتو كما رغزلو لصبلحية اللفظ ٢تما فعله أنو يراعى ُب اٟتلف ٔتز٢تا حنث غكلو قاؿ من 

ذا أطلقوه  ً  (ٓ)كن حبث األذرعيل (ْ)مقتضى اللفظ ُب ا١تاضي كا١تستقبل أك أحدمها
 التفصيل بُت اللغوم كغَته. (ٔ)والزركشي

كلبس الغَت ٓب  نث لبناء األماف على األلفاظ ال  ولو أبدؿ ما وىب لو قبل لبسو بغّبه
ما لو ابعو ثوابن  ألف ا١تنة ُب  ؛اابه فيوح كأبراه من ٙتنو أك العقود اليت ال  تملها اللفظً 

  .(ٕ)الثمن ال ُب الثوب
من عطش فشرب ماءه ببل عطش  ءفحلف ال يشرب لو ما اد عليو إنساف نعمً ولو عد

اف  ؛أك أًل طعامو أك لبس ثوبو ك٨تو ذلك ٓب  نث كإف نواه ألف اللفظ ال  تملو كإفً 

                                                 

 (.ْٗ/َُ(، النجه الوىاج )ٓٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َُِ/ٖانظر: التهذيب ) (ُ)
 مها رغزلو من حد ضرب، غزال، كاغتزلتو أيضا فهو غزؿ، كٚتعو غزكؿ.: القطن كالكتاف كغَت غزلت (ِ)
 (.َٗ/َّ(، اتج العركس )ِْٗ/ُُ(، لساف العرب )ُُٖٕ/ٓانظر: الصحاح ) 
 (.ُّٗ/ُِ(، العزيز )ِْٓ/ٕ(، الوسيط )ّٗٓ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ّ)
 (.ٕٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َِّ/ُِانظر: العزيز ) (ْ)
 (.ِْٔ/ٌْت ا١تطالب )انظر: أس (ٓ)
 انظر: ا١تصدر السابق. (ٔ)
 (.ٔٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِْْ/ٕ(، الوسيط )َّٔ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ٕ)
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ّتهة  ليقصد ُب مثل ذلك االمتناع من اٞتميع كإمنا رؤثر النية إذا احتمل اللفظ ما نو 
  .(ُ)يتجوز هبا

يلبس ثوب  :أم (ا)دب نث  (ثوب من غزؽبا)االمتناع من لبس ُب اٟتلف على  (و)
ما مر :أم (كلو منو) ت منو إف جحىت بعمامة رعه هبا كقد نس (ِ)من غز٢تا ُب أم زمنً 

 .(ّ)حلف ابلعربية
ونو ملكن ي (ْ)وقوؿ الروايين ا من ىذه فيو نظر بل ا١تتبادر عرفن  زلوغا ٢تا كإف ٓب يشًتطً 

ونو ٦تا غزلتو ور. هك٦تا يصرح بو قو٢ت اإلضافةً   ُب أم زمن ا١تًذ
سداهم وعضبما  ووخرج بكل ما لبس من غز٢تا بل  وأك رقعة فيو؛ ألن (ٔ)أك ٟتمو (ٓ)نوً 
 كإف ٓب يقل ثوابن  ،(ٗ)انسج منو ألنو ال يسمى لبسن  (ٖ)و بلحاؼفكال ابلتحا ،(ٕ)منو كمن غَته

خيط ٓتيط أك رقع برقعة من ز٢تا حنث ٔتا بعضو منو ال بثوب غنأف قاؿ: ال ألبس من 
 .(َُ)غز٢تا؛ ألف ا٠تيط ال يوصف نأنو ملبوس

ثرت الرقاع  ،نعم حىت صارت أًثر من األصل أك متساكية لو حنث على األكجو إفً 
ورة أما لو قاؿ: ٦تا غزلتو فهو ١تا ابشرت غزلتو  ،لصحة نسبة اللبس حينئذ إٔب الرقاع ا١تًذ

                                                 

فاية النبيو )ٕٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُّٗ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)  ً،)ُْ/ُْٕ.) 
 (.  ْٗٔانظر: )ص:  (ِ)
فاية النبيو )ٖٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َّٓ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)  ً،)ُْ/َٓٗ.) 
 (.ِْٔ/ْ(، حاشية الرملي على أسٌت ا١تطالب )ٕٓٔ/ِانظر : اإلسعاد ) (ْ)
 : ما مد طوال ُب النسج، كقيل: أسفلو.سداهال (ٓ)
 (.ُِٕ/ُ(، ا١تصباح ا١تنَت )ّٕٓ/ُْ(، لساف العرب )ٔٔٓ/ٖانظر: احملكه كاحمليط األعظه ) 
 : ابلفتح ما ينسج عرضا بُت السديُت.غبموا (ٔ)
 (.َّْ/ّّ(، اتج العركس )ُٓٓ/ِ(، ا١تصباح ا١تنَت )ّٖٓ/ُِانظر: لساف العرب ) 
 (.َِّ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ٕٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُّٗ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
ل شيء رغطيت بو فقد التحفت بو: اللباس الذم فوؽ سائر اللباس غباؼا (ٖ)  .من دهر الربد ك٨توه؛ ًك
 (.ُّْ/ٗ(، لساف العرب )ُِْٔ/ْ(، الصحاح )ْٔ/ٓانظر: هتذيب اللغة ) 
 (.ِٕٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٖٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َّٓ/ُِانظر: العزيز ) (ٗ)
 (.ِِٗ/ٔ) (، مغٍت احملتاجَِّ/ٓ(، الغرر البهية )ٕٓ/ُُانظر: ركضة الطالبُت ) (َُ)
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ما صرح بو الركايين  ً  من غز٢تا ا كُب قولو: ال ألبس ىذا الثوب أك ثوابن يضن أ (ُ)كإف ٘تلكو
أف يعمه بو لصدؽ الثوب  (اقميصً )قطع الثوب  (ولو) نث   ً كلبسو على ىيئة أك غَتىا

  .(ِ)ابلقميص كال عكس كاللبس ّتميع ذلك
 .(ْ)كىذا من زايدرو ،: ال ألنو حلف عليو كىو بصفة كقد زالت(ّ)وقيل

يزيل اسه القميص احمللوؼ عليو ىنا ٦تا أكمهو   الفتقنأف  (ٓ)رفتقال  وفارؽ قولو اآليت
اف أك حلف عليو منكرن  (س قميصبول) ،من التسوية بينهما غَت صحيح (ٔ)ًبلـ أصلو  ً ا

ما مر (وترد (ٕ))بتأزرصدؽ يا ٢تذا القميص معرفن   ً  (ٖ)لتحقق اسه اللبس كالقميص
ونو أحدمها  (ال) /ب[ُّّ]ؿ/ فلو عاده إٔب  (ٗ)اسه القميص معو لزكاؿ :أم (بفتق)حاؿً 

  .(َُ)ها كسيأٌبضعادة بنقىيئتو األكٔب فكالدار ا١ت
اف أك معرفن حلف عليو منكرن  (ثوب)لبس  (و)  ً هذا الثوب مشَتن ا  ً ا إٔب قميص ا

 (ُِ)فيحنث ابلقميص كالًتدم كالسراكيل كاٞتبة (لنـو (ُُ)وتدثر فرشبغّب )يصدؽ 
                                                 

 (.ِْٔ/ْ(، حاشية الرملي على أسٌت ا١تطالب )ٕٓٔ/ِانظر : اإلسعاد ) (ُ)
 (.ُِٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّٗٓ/ُٓ(، اٟتاكم الكبَت )ٕٕ/ٕانظر: األـ ) (ِ)
 (.ٕٓٔ/ِ(، اإلسعاد )ُِِ/ٖ(، التهذيب )َّٔ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ّ)
 (.ِْٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ْ)
 الشئ فتقا: شققتو.: فتقت فتق (ٓ)
 (.ِٔٗ/َُ(، لساف العرب )َْٖ/ّ(، النهاية ُب غريب اٟتديث )ُّٗٓ/ْانظر: الصحاح ) 
 (.ّٓٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٔ)
 : لبس الرداء، كاإلزار ىو ا١تلحفة، كقيل: ىو ما يسًت أسفل ابدف كال يكوف ٥تيطا.تأزرال (ٕ)
 (.  ّْ/َُ(، اتج العركس )ُٔ/ْ(، لساف العرب )ُٗٔ/ُّانظر: هتذيب اللغة ) 
 (.  ُْٕانظر: )ص:  (ٖ)
 (.ٖٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َِّ/ُِ(، العزيز )ِْْ/ٕانظر: الوسيط ) (ٗ)
 (.  ْٕٖانظر: )ص:  (َُ)
ساء أك غَته فوؽ الشعار. :: أمتدثرال (ُُ)  رلفف ُب الدهر، كالدهر: ىو ما يلقيو عليو منً 
 (.ُٖٗ/ُ(، ا١تصباح ا١تنَت )ِٕٔ/ْ(، لساف العرب )ٓٓٔ/ِنظر: الصحاح )ا 
 : ضرب من مقطعات الثياب رلبس، كٚتعها جبب كجباب.اعببة (ُِ)
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اف أك غَته يطن ٥ت (ُ)٨توىاك ءالقباك   ً أف ارردل أك أبرز ا  ً كإف ٓب يلبسو على ىيئتو ا١تعتادة
بلـ أصلوخبلفن  (ِ)فتقوابلقميص كلو بعد   ً أك يعمه ابلسراكيل لتحقيق اسه  (ّ)ا ١تا يومهو

اللبس كالثوب ٓتبلؼ كضع الثوب على الرأس كافًتاشو ٖتتو كالتدثر بو لقـو أك غَته فيما 
اف رقييده  ما قاؿ  (ْ)اا عرفن مى لبسن بو للغالب؛ ألف ذلك ال يسيظهر ًك  ً كإف ٝتتو لغة

، كإمنا حـر افًتاش (ٕ)"لنا قد اسود من طوؿ ما لبس (ٔ)فقمت إٔب حصَت" :ه (ٓ)أنس
 .(ٖ)اٟترير ألنو نوع استعماؿ

                                                                                                                                          

تاب العُت )   (.ِْٗ/ُ(، لساف العرب )ِِْ/ٕ(، احملكه كاحمليط األعظه )ِٓ/ٔانظر:ً 
 (.ْٗٓ/َُياف )(، البَُٕ/ّ(، ا١تهذب )ٕٕ/ٕانظر: األـ ) (ُ)
 (.ُِٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٖٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِْْ/ٕانظر: الوسيط ) (ِ)
 (.ّٓٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ّ)
 (.ٖٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َِّ/ُِ(، العزيز )ّٓٓ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ْ)
، خػادـ رسػوؿ ل صػػلى م: أنػػس بػن مالػك بػن النضػػر بػن جنػدب بػػن عػامر ا٠تزرجػي األنصػػار أنػس ىػو (ٓ)

اف يتسمى بو، كيفترػر بػذلك، يكػٌت أاب ٛتػزة ، كىػو مػن ا١تكثػرين ُب الركايػة عػن رسػوؿ  ل عليو كسلهً 
ًػاف مورػػو بقصػره ابلطػف، كدفػػن ىػػ، كىػػو آخػر مػن رػوُب ابلبصػػرة مػن الصػحابة، ك ّٗل ملسو هيلع هللا ىلص، رػوُب سػنة 

 .ىناؾ على فرسرُت من البصرة، كصلى عليو قطن بن مدرؾ الكبليب
 (.ِٕٓ/ُ(، اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة )ِْٗ/ُ(، أسد الغابة )َُٗ/ُانظر: االستيعاب ) 
 صَت ا١تنسوج.رصنع من بردم كأسل ٍب رفرش، ٝتي بذلك ألنو يلي كجو األرض، كقيل: اٟت سقيفة (ٔ)

 (.ِٖ/ُُ(، اتج العركس )ُٔٗ/ْ(، لساف العرب )ُّٕ/ْانظر: هتذيب اللغة )
تػػاب الصػػبلة، ابب الصػبلة علػػى اٟتصػػَت ) (ٕ) (، كمسػػله َّٖبػػرقه  ٖٔ/ُأخرجػو البرػػارم ُب صػػحيحو،ً 

تػػػػػاب الصػػػػػبلة، ابب جػػػػػواز اٞتماعػػػػػة ُب النافلػػػػػة، كالصػػػػػبلة علػػػػػى حصػػػػػَت كٜتػػػػػرة كثػػػػػوب  ُب صػػػػػحيحو،ً 
بلمها من حػديث أنػس بػن مالػك ه، أف جدرػو مليكػة دعػت رسػوؿ ل صػلى ٖٓٔه برق ْٕٓ/ُ)  ً)

ل عليو كسله لطعاـ صنعتو لو، فأًل منو، ٍب قاؿ: "قومػوا فؤلصػل لكػه" قػاؿ أنػس: فقمػت إٔب حصػَت 
تػػيه كراءه، كالعجػػوز لنػػا، قػػد اسػػود مػػن طػػوؿ مػػا لػػبس، فنضػػحتو ٔتػػاء، فقػػاـ رسػػوؿ ل ملسو هيلع هللا ىلص، كصػػففت كالي

عتُت، ٍب انصرؼ.  من كرائنا، فصلى لنا رسوؿ ل ملسو هيلع هللا ىلص ًر
(، مغػػػػػػػٍت احملتػػػػػػػاج ِْٔ/ْ(، أسػػػػػػػٌت ا١تطالػػػػػػػب )ُِّانظػػػػػػػر: شػػػػػػػرح اٟتػػػػػػػاكم الصػػػػػػػغَت للقونػػػػػػػوم )ص:  (ٖ)

(ٔ/ُِٓ.) 
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ره ُب التدثر ابلقميص ك٨تو  (ُ)وحبث اإلسنوي ما صور بو ُب الوجيزرقييد ما ًذ  ً  (ِ)ه
ا لو حنث كإال فبل د البسن من بدنو ما إذا قاـ عي  خذفإف أ (ّ)قاؿ: فإف ردثر بقباء أك فرجية

من لزـك الفدية ُب األكؿ دكف  (ٓ)ُب ٤ترمات اإلحراـ عن اإلماـ (ْ)ا ٦تا ُب أصل الركضةأخذن 
 انتهى. .الثاين

بلمهه وقد جياب ١تدار ٍب على مطلق اللبس كىنا على لبس ُب البابُت أف ا (ٔ)نأف قضيةً 
ور يصدؽ عليو مطلقن مع بقاء رسمية ا١تلبوس ثوابن  ا اللبس ال لبس  كلبس القباء بشرطو ا١تًذ

تاف كصوؼ  ،الثوب فافًتقا ر من قطن ًك كال فرؽ بُت أف يكوف ٨تو القميص ٦تا ًذ
 .(ٖ)ٓتبلؼ اٞتلود كالقلنسوة كاٟتلي لعدـ اسه الثوب (ٕ)كإبريسه
اف من أىل انحية يلبسوهنا كيعدكهنا ثياابن  (ٗ)ث األذرعيوحب كاٟتلي  ، حنث هباأنو إفً 

اف  (ُُ)كخلراالن  (َُ)ايشمل ا١تترذ من نقد كلؤلؤ كجوىر كلو منطقو ٤تبله كسوارن   ً كإف

                                                 

 (.ُْٔ/ٗا١تهمات ) (ُ)
 (.ِِٗ/ِالوجيز ) (ِ)
 ويل األًماـ يتزاي بو علماء الدين.: ثوب كاسع طفرجيةال (ّ)
 (.ٕٗٔ/ِا١تعجه الوسيط )(، ّْ/ٖركملة ا١تعاجه العربية )انظر:  
 (.ْٗٓ/ّالعزيز ) (ْ)
 (.ِْٖ/ْانظر: هناية ا١تطلب ) (ٓ)
 (.ُِٔ/ّ(، ركضة الطالبُت )ْٗٓ/ّانظر: العزيز ) (ٔ)
 لسُت: اٟترير ا٠تاـ.: بكسر الراء، أم: مع فتح ا٢تمزة كاإبريسم (ٕ)
 (.ُُٖ/ُّ(، اتج العركس )َُٕٗ(، القاموس احمليط )ص: ٔٓٔ/ٖانظر: احملكه كاحمليط األعظه ) 
فاية النبيو )ٖٓ-ٕٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َِّ/ُِانظر: العزيز ) (ٖ)  ً،)ُْ/ْٖٔ) 
 (.ُِٕ/ٖ(، هناية احملتاج )ُِٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِْٔ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٗ)
 .كاٞتمع أسورة كأساكر، ىو ما رستعملو ا١ترأة ُب يديها: السوار (َُ)
 (.َُّ/ُِ(، اتج العركس )ِْٗ/ُ(، ا١تصباح ا١تنَت )ّٖٖ/ْانظر: لساف العرب ) 
 : ىو حلي رضعو ا١ترأة ُب قدمها.اػبلخاؿ (ُُ)
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ذا من اٟتالف رجبلن  اف ٦تن يعتاد التحلي بو خ ال السيف احمللى ًك رز أسود أك غَته إفً 
ذا إف ٓب يكن   .(ُ)ما اقتضاه كالـ الشيخْبعلى ًك

اف ٦تن يعتاد التحلي بو  (ِ)لكن جـز اؼباوردي  ً ٓتبلفو ال من ٨تاس كحديد إال إف
 .(ّ)كما اعتده األذرعيا كيعده حلين 

ىذه )و  (ٓ)كغَتىا (ْ)[رعدكال]ا حنث حىت ابٞتلود كالنعل ال يلبس شيئن  ولو حلف
ُب قولو: ال أًله ىذا العبد  لعبد(اوىذا )ُب قوؿ اٟتالف ال آًل ىذه السرلة  (السخلة

اان عليو حاؿ اٟتلف  (غّب)ا بعد اٟتلف نأف صارت السرلة شاة كالعبد حرن  (المفك) ١تاً 
العبد الص  إذا بلغ ،فبل  نث نأًلها كال بكبلمو حينئذ لزكاؿ االسه كرطب جف ) (ٔ)ًك

ل ىذا الرب ا أك ال أيًفيما لو حلف ال أيًل ىذا الرطب فجف فصار ٘ترن  (وبر طحن
ا ٓتبلفو قبل الطحن كإف طبخ بشرط أف لزكاؿ االسه أيضن  (ٕ)فطحنو كأًلو فإنو ال  نث
هذا حنث ُب الكل كإف انتقل  ،يبقي حبو أك قلى لبقاء االسه كلو اقتصر على اسه اإلشارةً 

اف عليها حاؿ اٟتلف إٔب صفات أخر كزاؿ اٝتو رغليبن   .(ٖ)ا لئلشارةمن الصفة اليتً 

                                                                                                                                          

 (.ّْْ/ِٖ، اتج العركس )(ُِِ/ُُ(، لساف العرب )ِٗٓ/ِانظر: الصحاح ) 
 (.ٖٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُِّ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ْْْ/ُٓاٟتاكم الكبَت ) (ِ)
 (.ُِٕ/ٖ(، هناية احملتاج )ُِٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِْٔ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ّ)
تػب الشػػافعية ، كىػو رصػػحيف،ُب األصػل "الػػذرع" (ْ) مػػا ُبً  ٌت ا١تطالػػب مثػل: أسػػ كا١تثبػت ىػػو الصػحيحً 

(ْ/ِٔٓ). 
ر كرؤنث، كاٞتمع أدراع كدركع، كدرع ا١ترأة: قميصها.والدرع  : لبوس اٟتديد، رًذ

 (.ُٖ/ٖ(، لساف العرب )ِٖٔ/ِ(، مقاييس اللغة )ُّٔ/ِانظر: ٚتهرة اللغة ) 
 (.ٖٕ/ُٖ(، اجملموع )ُِّ/ٖ(، التهذيب )ُٕٗانظر: التنبيو )ص:  (ٓ)
 (.ُِّ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: َٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِْْ/ٕط )انظر: الوسي (ٔ)
 (.َٔ/َُ(، النجه الوىاج )ِّْ/ُِ(، العزيز )ِّْ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٕ)
 (.ُْٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ِٓٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِْٓ/ٕانظر: الوسيط ) (ٖ)
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اف قميصن ولو قاؿ سراكيل حنث ا أك رداء فجعلو نوعن : ال ألبس ىذا الثوب ًك ا آخرً 
أك ال ألبس ىذا الثوب أك  ،(ُ)لتعلق اليمُت بذلك الثوب ما ٓب ينو ما داـ بتلك ا٢تيئة

ا ٓب  نث ابرردائو كارزار كرعمه ٓتبلؼ ال ألبسو كىو قميص ألنو مع ٨تو القميص قميصن 
 . (ِ)االررداء لبسو كىو قميص

ل حاؿفإف قلت  ً:.  
ا ىنا اسه فاعل فرؽ كاضح ُب مثل ىذا بُت اٟتاؿ ا١تفرد كاٞتملة كذلك أف قميصن  :قلت

كىو حقيقة ُب التلبس كعند ٨تو االررداء زالت رلك اٟتقيقة فله يوجد احمللوؼ عليو كأما 
ملة ىو قميص فاٟتالية فيو ليست ىي اٟتدث ا١تفهـو من قميص بل النسبة ا١تفهومة من اٞتك 

ورة ٍب  ما أشاركا إٔب ذلك لعلتهه ا١تًذ  ً  (ّ)]...[ركرلك النسبة ابقية مع االررداء ك٨توه
  .ا كأان فيو صائها كاعتكف يومن قدمت فرقُت بُت اعتكف صائمن 

ور فتأملو. [/أُّْؿ/]  كهنيهما أيٌب نظَته ىنا كبو يتضح الفرؽ ا١تًذ
ًل ىذا الدقيق فأًل عجينو أك خبزه غَتمها فلو قاؿ: ال آ كا٠تبز والدقيق غّب العجْب

أك ىذا العجُت فأًل خبزه أك ىذا الرب فدقو بعد يبسو كأًل دقيقو ٓب  نث حىت ُب األخَتة 
 .(ْ)كما حبثو ابن الرفعة

 أك ال أيًل ىذا ا٠تركؼ فذْتو قبل أف يصَت  فلبسو ثوابن  ال يلبس ىذا الغزؿولو حلف 
لا كأًلو حنث؛ ألف الغزؿ ىكذا يلبس ًبشن  أك ال يلبس ا٠تاًب  ،(ٓ)كا٠تركؼ ىكذا يًؤ

بلمهه ُب أخذن  (ٔ)كما ذكره ابن الرفعةفجعلو ُب غَت خنصره حنثت ا١ترأة ال الرجل  ا منً 
 عدـ اٟتنث؛ ألنو ال يلبس عادة ُب غَت ا٠تنصر  (ِ)عن اؼبزين (ُ)لكن نقل الشيخاف (ٕ)الوديعة

                                                 

فاية النبيو ) (ُ)  (.ُِٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٓٔ/ْالب )(، أسٌت ا١تطْٗٔ/ُْانظر:ً 
 (.ٗٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِِّ/ُِ(، العزيز )ّٔٓ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ِ)
لمة، ٓب أىتدم لو حىت ُب مراجع الشافعية (ّ)  .فراغ ٔتقدارً 
 (.ْْٓ/ًُْفاية النبيو ) (ْ)
 (.ّْٓ/َُ(، البياف )َُّ/ّ(، ا١تهذب )ِّْ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٓ)
 (.ُْٕ/ًُْفاية النبيو ) (ٔ)
 (.ُّْ/ٔ(، ركضة الطالبُت )ُِّ/ٕانظر: العزيز ) (ٕ)
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 قلنسوة فجعلها ُب رجلو.على ما لو حلف ال يلبس ال وكقاس (ّ)واتبعو البغوي
  .ااٟتنث مطلقن  (ٓ)عامة األصحاب عن (ْ)وحكى الروايين

حقيقة اللبس كصدؽ االسه كاستظهر أنو ال فرؽ بُت لبسو  دلوجو  (ٔ)ورجحو األذرعي
ل منها  كلو عالين  (شعرهب ظوأمر وهني وسب وتلف) ،طى كالسفلىُب األمنلة العليا كالوس اً 

  .(ٕ)كلهًبلـ فيحنث بو من حلف ال يت
اف  هددر باٟتنث  (ٗ)دفع بو إيهاـ عبارة أصلو (ٖ)من زايدرو "لفظرك ": وقولو ٥تاطرة كإفً 
  .(َُ)مة كلو من أخرس ألنو ٓب يكلمو حقيقةفهإشارة م (ب وأشارتف كإال ) ،اليس مرادن 

                                                                                                                                          

 : ُب اللغة: رسليط الغَت على اٟتفظ.والوديعة 
ت عند الغَت للحفظ قصدا.اصطالحا   : ىي أمانة رًر
 (.ُِٓللجرجاين )ص: (، التعريفات َِٕ(، ٖترير ألفاظ التنبيو )ص: ِٗانظر: أنيس الفقهاء )ص:  
 (.َٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِّْ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ِٔٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْٓٓ/َُ(، ْتر ا١تذىب )َّٔ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ِ)
، صػػػاحب اإلمػػػاـ : أبػػو إبػػػراىيه إٝتاعيػػػل بػػن  ػػػِت بػػن إٝتاعيػػػل بػػن عمػػػرك بػػن إسػػػحاؽ ا١تػػزينواؼبػػزين ىػػػو 

اف زاىدان عا١تان ٣تتهػدان منػاظران ٤تجاجػان غواصػان علػى ِْٔىػ، روُب ستة ُٕٓالشافعي ه، كلد سنة  ىػ،ً 
 ا١تعاين الدقيقة، قاؿ الشافعي: ا١تزين انصر مذى ، من رصانيف: اٞتامع الكبَت، كاٞتامع الصغَت.

(، سػػػػػػػَت أعػػػػػػػبلـ النػػػػػػػببلء ُِٕ/ُ(، كفيػػػػػػػات األعيػػػػػػػاف )ٕٗطبقػػػػػػػات الفقهػػػػػػػاء للشػػػػػػػَتازم )ص: انظػػػػػػػر:  
(َُ/ُّْ.) 

 (.ُِّ/ٖالتهذيب ) (ّ)
 (.ْٓٓ/َُْتر ا١تذىب ) (ْ)
 (.ُِٕ/ٖ(، هناية احملتاج )ِٔٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َّٔ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٓ)
 (.ُِّ/ٓ(، حاشية اٞتمل )ُِٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٔٔ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٔ)
 (.َِْ/ٓ(، الغرر البهية )ٓٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِّٗ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.ِْٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ٖ)
 (.ْٓٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٗ)
فاية النبيو )ُٕٗانظر: التنبيو )ص:  (َُ)  (.ُِٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْٕٓ/ُْ(،ً 
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كال يرد عليو حنث  ،كإمنا أقيمت إشارة األخرس مقاـ النطق ُب ا١تعامبلت للضركرة
ألف ا٠ترس موجود فيو قبل اٟتلف كُب مسألتنا  ؛يقرأ القرآف فقرأه ابإلشارة أخرس حلف ال

  .(ُ)بعده كال ما لو علق طبلؽ ٔتشيئة انطق خرس
انت قد  فإنو يقع ألف الكبلـ وأشار ابؼبشيئة مدلولو اللفظ قاصر ٓتبلؼ ا١تشيئة كإفً 

ابن القرآف كلو خارج الصبلة كجن (قرأ)ال إف  (و) ،رؤدم ابللفظ
ل  (ذكر)ال إف  (و) ،(ِ)

كلو بدعاء دنيوم فيما يظهر  (دعا)ال إف  (و) ،رعأب بنحو رسبيح كٖتميد كهتليل كركبَت
بلـ األدميُت ُب ٣تاكراهتهألف الكبلـ عرفن  إف ىذه الصبلة ال "كمر ُب ا٠ترب  (ّ)ا ينصرؼ إٔبً 

بلـ الناس  .(ْ)"إمنا ىو التسبيح كالتكبَت كقراءة القرآف يصلح فيها شيء منً 
من ٗتصيص عدـ اٟتنث ٔتا ال يبطل الصبلة  (ٓ)وبو يعلم ما صرح بو القاضي أبو الطيب

ر كالدعاء حكاية  (ٔ)ومنازعة البلقيِب اٟتنث هبما  كبغَت  (ٖ)عن األصحاب (ٕ)األـُب الًذ
اف جوابو فهو جواب الشيرُتذلك يردىا موافقتو على عدـ اٟتنث اب  ً  (ٗ)لقراءة فما

 .(َُ)كغَتمها

                                                 

 (.ُِٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٕٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِّٖ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
فاية النبيو )ُُْ/ٖانظر: التهذيب ) (ِ)  (.ُِٕ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْْٕ/ُْ(،ً 
 (.ِٕ/َُ(، النجه الوىاج )ٓٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِّٗ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
تػػاب ا١تسػػاجد كمواضػػع الصػػبلة، ابب ٖتػػرًن  (ْ) الكػػبلـ ُب الصػػبلة، كنسػػخ مػػا  أخرجػػو مسػػله ُب صػػحيحو،ً 

 (.ّٕٓبرقه  ُّٖ/ًُاف من إابحتو )
 (.َٖٕالتعليقة الكربل )ص:  (ٓ)
 (.َِّ/ْالتدريب ) (ٔ)
 (.ْٖ/ٕاألـ ) (ٕ)
 (.َِٖ/ٖ(، هناية احملتاج )ُٖٔ(، الشامل البن الصباغ )ص: ٓٓٓ/َُانظر: البياف ) (ٖ)
 (.ٓٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِّٗ/ُِانظر: العزيز ) (ٗ)
 (.َِْ/ٓ(، الغرر البهية )ِٕ/َُ(، النجه الوىاج )ْْٕ/ًُْفاية النبيو ) (َُ)
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، ك نث (ُ)لييكما قالو اعبٓب  نث بسماع بقراءة القرآف  ولو حلف ال يسمع كالـ زيد
  .(ِ)ا ٓتبلؼ قراءة بعضهمايقينن  قرأ مبدالن ألنو  ؛راءة ٚتيع التورية كاإل٧تيلبق

ل ٔتجامع اٟتمد أك أجلو أك الذم يرب بو من حلف ليحمدف  (جلوأوأصبع اغبمد و )
يبلقيها حىت يكوف  :أم (وايف نعمةا ياغبمد هلل ضبدً )أٚتعو أك نأجل التحاميد أف يقوؿ: 

يقـو  :يساكم مزيد نعمة أم :أم (يدهز ويكافئ م)ـو ْتقوقها معها ٔتعٌت أنو بغى هبا كيق
الصبلة كالسبلـ كقاؿ:  أف جربيل علمو آلدـ على نبينا كعليهما١تا كرد  (ّ)بشكر ما زاد منها

اترة كضعيف منقطع  (ٓ)إبسناد معضل (ْ)ركاه ابن الصبلح ".قد علمتك ٣تامع اٟتمد"
من األحاديث كإال  :: ليس ٢تذه ا١تسألة دليل معتمد أم(ٔ)كمن ٍب قاؿ ُب الركضة ،أخرل

  .فدليلو من حيث ا١تعٌت ظاىر
ما ينبغي ٞتبلؿاي ربنا " :وأظهر منو ٞتمعو من جوامع  ٕ()"كجهك كعظيه سلطانك لك اٟتمدً 

ماالرو البلئقة بو  .الو قيل: ال يرب إال بو لكاف متجهن رعأب ٦تا ال جيمعو رلك كمن ٍب  اٟتمد ًك
                                                 

فاية النبيو ) (ُ)  (.ِٕٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِٕ/َُ(، النجه الوىاج )ْٕٓ/ُْانظر:ً 
، قػػاؿ اإلسػػنوم:  : عبػػد العزيػػز بػػن عبػػد الكػػرًن بػػن عبػػد الكػػاُب صػػائن الػػدين ا٢تمػػامي اٞتيلػػيواعبيلػػي ىػػو

ًاف عا١تا مدققا شرح التنبيو شػرحا حسػنا خاليػا عػن اٟتشػو ابحثػا عػن األلفػاظ منبهػا علػى االحػًتازات، 
 ىػ.ِّٔكمن رصانيفو اإلعجاز ُب األلغاز كىو دكف التنبيو، كشرح الوجيز، روُب سنة 

(، طبقػػات الشػػافعية ِٔٓ/ٖللسػػبكي ) طبقػػات الشػػافعية الكػػربل، (َِّ/ُٖ) الػػواُب ابلوفيػػاتانظػػر: 
 (.ْٕ/ِالبن قاضي شهبة )

 (.َِٖ/ٖ(، هناية احملتاج )ُِٕ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َٕٕ/ِانظر: اإلسعاد ) (ِ)
 (.َِْ/ٓ(، الغرر البهية )ِْٕ/ٕ(، الوسيط )ُْٓ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ّ)
 .(ُّٕ، ُّٔ/ْشرح مشكل الوسيط ) (ْ)
 : ىو ما سقط من إسناده اثناف فأًثر.عضلاؼب (ٓ)
 (.َِْ/ُ(، ردريب الراكم )ُٖ(، التقييد كاإليضاح )ص: ّٔانظر: التقريب كالتيسَت )ص:  
 (.ٔٔ/ُُركضة الطالبُت ) (ٔ)
تػػاب األدب، ابب فضػػل اٟتامػػدين ) (ٕ) (، كالطػػرباين َُّٖبػػرقه  ُِْٗ/ِأخرجػػو ابػػن ماجػػو ُب سػػننو،ً 

 (.ُِّٕٗبرقه  ّّْ/ُِا١تعجه الكبَت ) ُب
 (.ُِٕكاٟتديث ضعفو األلباين ُب ضعيف اٞتامع الصغَت )ص:  
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الذم يرب  الثناء(ن وأحس) ،ب ُب السنة ما ٓب يرد مثلو لغَتهاذا كرد على ىذا الثو لك 
ال ) :ف يقوؿأبو من حلف ليثنُت على ل سبحانو أجل الثناء أك أحسنو أك أعظمو 

ألف أحسن الثناء ثناء ل على  ؛(أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
كألف االعًتاؼ ابلقصور عن الثناء كاٟتوالة على ثنائو على نفسو أبلغ الثناء  ،نفسو

  .(ُ)لىفالكاؼ ٔتعٌت ع
ر (ِ)وزاد اؼبتويل   .فلك اٟتمد حىت ررضى :آخره (ّ)مذكإبراىيه ا١ترك  ،سبحانك: أكؿ الًذ

  صل هبا (وسلم/ب[ ُّْ]ؿ/ وأفضل صالة على النيب صلى هللا عليو)
 (التشهد)آخر  (يف)يقاؿ  (ما)الرب ١تن حلف ليصلُت عليو ملسو هيلع هللا ىلص أفضل الصبلة 

لثبورو عنو صلى ل عليو  (ْ)مرت ىذا ما صوبو النووي وقد ،األخَت ُب الصبلة
إذ الصبلة  (ٔ)مع أنو أبلغ من غَته ٦تا أيٌب (ٓ)كسله ُب أفضل العبادات بعد اإلماف

 ا١تشبهة بصبلة ل رعأب على إبراىيه كآلو أبلغ من غَتىا ببل ريب فأبلغيتها ىنا 
 

                                                 

 (.ِٕٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِّٗ/ُِ(، العزيز )ِْٕ/ٕانظر: الوسيط ) (ُ)
 (.ْٕ/َُ(، النجه الوىاج )ٓٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِّٗ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 (.َِّ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َِْ/ٓ(، الغرر البهية )ٓٔ/ُُانظر: ركضة الطالبُت ) (ّ)
 (.ٔٔ/ُُركضة الطالبُت ) (ْ)
تػػػاب الػػػدعوات، ابب الصػػػبلة علػػػى النػػػ  ملسو هيلع هللا ىلص ) (ٓ) (، ّٕٓٔبػػػرقه  ٕٕ/ٖأخرجػػػو البرػػػارم ُب صػػػحيحو،ً 

تػػاب الصػػبلة، ابب الصػػبلة علػػى النػػ  ملسو هيلع هللا ىلص بعػػد التشػػهد  (  َْٔبػػػرقه  َّٓ/ُ)كمسػػله ُب صػػحيحو،ً 
عػب بػن عجػرة، فقػاؿ: أال أىػدم لػك ىديػة؟  ًبلمها من حديث عبد الرٛتن بن أيب ليلى، قػاؿ: لقيػٍتً 
يف نسله عليك، فكيػف نصػلي عليػك؟ قػاؿ:  إف الن  ملسو هيلع هللا ىلص خرج علينا، فقلنا: اي رسوؿ ل، قد علمناً 

مػػػا  صػػليت علػػػى آؿ إبػػراىيه، إنػػك ٛتيػػػد ٣تيػػد، اللهػػػه " فقولػػوا: اللهػػه صػػػل علػػى دمحم، كعلػػى آؿ دمحم،ً 
ت على آؿ إبراىيه، إنك ٛتيد ٣تيد". ما ابًر  ابرؾ على دمحم، كعلى آؿ دمحم،ً 

ره بعد بضع (ٔ)  أسطر. ةسيًذ



 

 

 
 

 اإلمداد شزح اإلرشاد البن حجز اهليتمي

244 

ر كالسهو كألبتكرر ا (ُ)ا فيما أيٌبهنكأ َتهٗت  ال أتار لنفسو الشريفة إال نو ملسو هيلع هللا ىلصلًذ
 األفضل.

ركف  :: األفضل(ِ)وقاؿ اؼبروذي ره الذًا لما ًذ اللهه صل على دمحم كعلى آؿ دمحمً 
لما سها عنو الغافلوف   .(ْ)وتبعو اغباوي (ّ)وارتضاه الرافعيًك

ارك عدة كعلى آلو دمحم أفضل صلو  اللهه صل على دمحم :: األفضل(ٓ)وقاؿ البارزي
  .معلومارك

  .واألحوط للحالف أف أييت جبميع ما ذكر
قاضي أىل بلد ر :أم (أرفعو إىل القاضي فقاضيهم)ال ا إ: ال أرل منكرن إذا قاؿ اغبالف

اف الرفع بنحو رسوؿ كبدكف  (ٔ)ا١تنكر ىو الذم يرب ابلرفع إليو كلو على الًتاخي  ً كإف
كإمنا ٓب يرب  ،(ٖ)١تنكر قبل الرفع إليو أك بدكنوالقاضي اب (وإف علم)، (ٕ)حضور مرركب ا١تنكر

ما ابلرفع إٔب قضاة سائر الببلد ٛتبلن   لو على ا١تعهود كمثلهه قاضي البلد ُب غَت ٤تل كاليتوً 
ا١تعزكؿ.(ٗ)قالو البغوم  ؛ ألنوً 

اف قاض وال فرؽ بْب اؼبوجود عند اغبلف وغّبه ا أك مات ككٕب غَته ين حىت لو عزؿ منً 
  .(َُ)ٔب الثاين ال إٔب ا١تعزكؿإبر ابلرفع 

                                                 

ره ُب السطر التإب. (ُ)  سيًذ
 (.ِِٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٖٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ّٕٕ/ِانظر: اإلسعاد ) (ِ)
 (.َّّ/ُِالعزيز ) (ّ)
 (.ْٓٔاٟتاكم الصغَت )ص:  (ْ)
 (.ِِٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َِٓ/ٓ(، الغرر البهية )ّٕٕ/ِانظر: اإلسعاد ) (ٓ)
 (.ِٔٓ/َُ(، ْتر ا١تذىب )َُْ/ُٖ(، هناية ا١تطلب )ُٕٗانظر: التنبيو )ص:  (ٔ)
فاية النبيو )ِٕ/ُُانظر: ركضة الطالبُت ) (ٕ)  (.ِٖ/َُ(، النجه الوىاج )ْْٖ/ُْ(،ً 
 (.ِِّ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّّٕ/ُِ(، العزيز )ُِٓ/ٕانظر: الوسيط ) (ٖ)
 (.ُْْ/ٖالتهذيب ) (ٗ)
 (.ِٖٔ(، الشامل البن الصباغ )ص: ٕٔٓ/َُ(، البياف )ْْٖ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (َُ)
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ل  (ُ)وقيده ابن الرفعةبر ابلرفع إٔب أحدمها  ولو كاف ببلده قاضياف ٔتا إذا ٓب أتصً 
منهما بناحية كإال رعُت قاضي انحية فاعل ا١تنكر كىو الذم جيب عليو إجابتو إذا دعاه 

ما مر  ً جابة إبوجوب ال  (ِ)كنظر فيو نأف رفع ا١تنكر إٔب القاضي منوط إبخباره بو
األكؿ نأنو  همن أف ا١تعترب بلده كيرد (ْ)ا ٦تا مركنأف ا١تعترب انحية اٟتالف أخذن  ،(ّ)فاعلو

ر لكن القصد بو زجر مرركبو عنو لنفوذ حكمة عليو ا١تستلـز لوجوده  كإف نيط ٔتا ًذ
  .ٔتحل كاليتو

بلمو ما قررت بوً   ،(ٓ)ًاإلسعاد  كالثاين نأف الذم متجو أف العربة بقاضي بلد ا١تنكرً 
قاضي بلد اٟتالف فقد جرل على أف الغالب ١تا يقرر من أف القصد هبذا اٟتلف بمن عرب ك 

اف غَت ٤تل اٟتالف إذ  زجر مرركب ا١تنكر عنو كذلك  صل برفعو لقاضي ٤تل ا١تنكر كإفً 
قضاة سائر الببلد.  قاضي ٤تلوً 

ل قاض ُب فإنو يكفي ُب  إٔب قاضي :ما لو قاؿ "القاضي" :وخرج بقولو الرب الرفع إٔبً 
  .(ٔ)ا عند اٟتلفغَت بلده كإف ٓب يكن قاضين 

لو إف أطلق لفظ القاضي من غَت رعيُت   ً ر   (فإف عينو)ىذا اٟتالف ابلنية أك الًذ
أك مات بل لو  (عزؿ)فبل يرب ابلرفع إٔب غَته إذا  (تعْب)ًفبلف القاضي أك ىذا القاضي 

كإمنا بر ابلرفع  ،ويتو الرب ابختيارهفالرفع إليو حنث لتبعد التمكن من مثلو اٟتالف ك مات ىو 
ر القضاء  إليو كلو ُب حاؿ عزلو كإف عله اب١تنكر قبل ذلك سواء أراد عُت الشرص كًذ

                                                 

 (.ِِّ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُِٕ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ُ)
ره قبل بضع (ِ)  أسطر. ةًذ
 (.ُّٖ/ٓ(، حاشية اٞتمل )ِِْ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُِٕ/١ْتطالب )انظر: أسٌت ا (ّ)
ره قبل أسطر. (ْ)  ًذ
 (.ٕٕٓ/ِاإلسعاد ) (ٓ)
 (.ّٕ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُْْ/ٖ(، التهذيب )ٖٔٓ/َُانظر: البياف ) (ٔ)
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ما لو قاؿ: ال أدخل دار زيد ىذه كابعها  نث كىو ظاىر أـ أطلق رغليبن  رعريفنا لو ا للعُتً 
  .(ُ)ى العُتألنو عقد اليمُت ُب الصوررُت عل ؛بدخو٢تا

يطرأ كيزكؿ كإمنا ٓب رغلب اإلشارة ُب ما أًل من ىذه  ضافةفاإلوكل من الوصف 
ما مر لموً  ؛ ألنو حدث ٢تا اسه آخر (ِ)السرلة فصارت شاة كال أًله ىذا العبد فعتق ٍبً 

ا أك الرفع إليو ما داـ قاضين  (إف مل يرد)ىذا  رطرأ كرزكؿكألف العبودية ليس من شأهنا أف 
ما فهه ابألكٔب حنث ابألكٔب إف ٘تافإف أر  (قاضوىو )  ً كن من رفعو كٓب ده أك رلفظ بو

ويتو الرب ابختياره النقطاع الدمومة بتمكنو من رفعو كٓب يرب ُب الثانية فيرفعو حىت عزؿ لت
ا فَتفع إليو كال  نث كإف ٘تكن من الرفع إليو بل يصَت فقد يتؤب هنين  (ّ)ابلرفع إليو معزكالن 

كٔتا رقرر من الفرؽ بُت  ،اٟتنث ربُتليو كىو قاضي إمات أحدمها كقد ٘تكن من الرفع فإف 
 هعله كىي (ٕ)وأصلو (ٔ)الٍب يف اؼبًب [/أُّٓؿ/] (ٓ)وغّبىا (ْ)الٍب يف اؼبنهاجصورة الدمومة 

اف  (أو)من فهه اٖتادمها  إذا حلف ال يسله على زيد أك ال يكلمو أك ال يدخل على زيدً 
كعله بو  (هميعلى قـو زيد ف الدخوؿ)ًاف  (و)كعله بو  لى قـو زيد منههع (السالـ)

اف دخولو لشغل ُب ذلك ا١تكاف  كحده فيحنث بو ُب  (عليو)السبلـ كالدخوؿ ػػػ(ك)كإفً 
كال أثر لدخوؿ زيد عليو  ،(ٖ)ا أك نية؛ ألف الفعل ال يقبل االستثناءالثانية كإف استثناه لفظن 

كُب األكٔب إف ٝتع زيد   ،فعلو ال على فعل زيد إمنا انعقدت علىداـ؛ ألف اليمُت كإف است
ما  ُب مسألة ما  (َُ)ا ٦تا مر عن ا١تاكردمًاف  نث بسمعو أخذن   :أم (ٗ)قالو البغويًبلموً 

                                                 

 (.َِٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ّٖ/َُ(، النجه الوىاج )ُْْ/ٖانظر: التهذيب ) (ُ)
   (.ْْٕانظر: )ص:  (ِ)
 (.ُِّ/ٖ(، هناية احملتاج )ِِْ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َِٕ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ّ)
 (.ُّّمنهاج الطالبُت )ص:  (ْ)
 (.َِٔ/ٓ(، الغرر البهية )ٕٕٕ/ِ(، اإلسعاد )ِّٓانظر: شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص:  (ٓ)
 (.ِْٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ٔ)
 (.ْٓٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٕ)
 (.ُٗ/ُٖ(، اجملموع )ّْٓ-ّْْ/ُِ(، العزيز )َُُ/ّانظر: ا١تهذب ) (ٖ)
 (.ُِِ/ٖالتهذيب ) (ٗ)
 (.ْْٓ/ُٓاٟتاكم الكبَت ) (َُ)
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بلـ لو حلف ال يكلمو كنواىه بو ٚتيعن   :أم (ال يف سالـ نوى بو)ا أك أطلق ألنو سبلـ ًك
كالفرؽ بينو كبُت الدخوؿ أف  (ُ) تمل الترصيص ابلنية زيد فبل  نث بو؛ ألف العاـ (غّب)

 ٓتبلؼ السبلـ الدخوؿ لكونو فعل ال يتبعض إذ ال ينتظه أف يقاؿ: دخلت عليكه إال فبلانن 
 كالكبلـ.

كال فرؽ  ،السبلـ على غَت زيد أكٔب :أف الترصيص ابللفظ نأف يقوؿ وعلم من كالمو
  بظاىر اللفظ.عمبلن  (ِ)كما قالو الشيخافبُت سبلـ الصبلة كغَته 

ل (ْ)والبلقيِب (ّ)ومنازعة األذرعي  و أصبلن مفيو نأف العرؼ ال يقتضي أف سبلـ الصبلةً 
بلـ الشيرُت كجرل ا١تشار إليو آنفن  (ٔ)وكالـ اؼباوردي (ٓ)اإلسعادا ١تا ُب ٦تنوعة خبلفن  ا يؤيدً 
 ىب.أنو الذم يقتضيو ا١تذ (ٖ)الشاملا لقوؿ ربعن  (ٕ)متقدموفعليو ٚتع 

  .انتهى .: ال  نث(ٗ)وقاؿ أبو حنيفة
إف ) :قوؿ الرجل لزكجتو (دبرة يف)اليمُت  (واكبلت) ، بظاىر اللفظكذلك عمبلن 

مٍت فأنت  (بال إذف)ا كمهما أك مىت ما إذ أم كقت أك أم حُت خرجت أبدن  (خرجت
التكرار  طالق سواء أًانت إبذف أـ ال؛ ألهنا رعلقت ٓترجة كاحدة إذ ليس فيها ما يقتضي

ما لو قيدىا بواحدة   .(َُ)فصارً 

                                                 

 (.ُٓ/َُ(، النجه الوىاج )َٖ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ّٓٔ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ُ)
 (.ٓٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِّٗ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ُِٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٕٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َٖٕ/ِد )انظر: اإلسعا (ّ)
 (.َِّ/ْالتدريب ) (ْ)
 (.ُٖٕ/ِاإلسعاد ) (ٓ)
 أشار إليو قبل بضع أسطر. (ٔ)
 (.َِِ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٓ/َُ(، النجه الوىاج )ٓٓٓ/َُانظر: البياف ) (ٕ)
 (.َٖٔالشامل البن الصباغ )ص:  (ٖ)
 (.ُٕٗ/ّ(، حاشية ابن عابدين )ِٗ/ُٖاجملموع )(، ِّٗ/ُِانظر: العزيز ) (ٗ)
 (.ُّٗ/ُٓ(، اٟتاكم الكبَت )َّْ/ٖ(، ٥تتصر ا١تزين )ّٖ/ٕانظر: األـ ) (َُ)
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ألف  ؛كألف ٢تذه اليمُت جهة بر كىي ا٠تركج إبذف كجهة حنث كىي ا٠تركج بدكنو
اف ٢تا جهتاف كجدت أحدمها ينحل اليمُت    ً االستثناء يقتضي النفي كاإلثبات ٚتيعا كإذا

الدار ُب اليـو بر ًما لو حلف ال يدخل اليـو الدار كليأًلن ىذا الرغيف فإنو إف ٓب يدخل 
 .(ُ)كإف ررؾ أًل الرغيف كإف أًلو بر كإف دخلها

: إف خرجت البسة حرير فأنت طالق فررجت غَت البسة لو ال  نث وفارؽ ما لو قاؿ
ا؛ البسة لو نأف اليمُت ٓب يشتمل على جهتُت كإمنا علق ٓتركج ينحل حىت  نث اب٠تركج هنين 

ركهمقيد فإذا كج  .(ِ)فيو كفيو ما د حنث ىذا حاصل ما ًذ
 عندم. : روجيو ا١تذىب عسر(ّ)وقاؿ اإلماـ
: كال أفى أف التسوية بُت ا١تسألتُت قوية كإف ما  اكؿ من الفرؽ (ْ)قاؿ الرافعي

 فأكرده عليو كأطاؿ ُب بيانو.  (ٓ)ضعيف، كذىل  عنو ُب ا١تهمات
خرجت  ا فأنت طالق فإذاا أك حريرن أك غَت البسة خفن  (خف)إف خرجت ببل  (أو)

كمعٌت اال٨تبلؿ أهنا لو خرجت بعد ذلك بغَت خف ال  (ٔ)البسة لو ا٨تلت مينو ١تا مر
ل كقت فبل ينحل ٓترجة كاحدة بل يتكرر اٟتنث  (كلما)ُب التعليق بلفظ  (ال) ،حنث أكً 

  .(ٕ)ُب حق ا١توطوءة بتكرر ا٠تركج القتضائو التكرار
لكل خرجة أك أيٌب ٦تا يتضمن ذلك كطريقو ُب عدـ التكرار الوقوع إف ٕتدد اإلذف 

لما  (كلما أردت)لك أف ٗترجي  ت(أبذن)حينئذ إذا رلفظ  (فيرب) أك لفبلنة ُب ا٠تركجً 
انت صيغة رعليقة حىت أك إٔب أرادت كمىت أذف ٍب رجع ف ف أذف لك ٓب  نث ٓتركجها أإفً 

                                                 

 (.ْٗٔ/ٔ(، هناية احملتاج )ِِٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٔٔ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ُ)
 (.َِٔ/ٓ(، الغرر البهية )ِٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِّٓ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ّْٖ/ُٖهناية ا١تطلب ) (ّ)
 (.ِّٔ/ُِالعزيز ) (ْ)
 (.ُْٖ/ٗا١تهمات ) (ٓ)
ره قبل بضع أسطر. (ٔ)  ًذ
 (.ِّٔ/ُِ(، العزيز )ُّٗ/ُٓ(، اٟتاكم الكبَت )ّٖ/ٕانظر: األـ ) (ٕ)
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إبذين أك ببل إذف أك بغَت إذف أك إال  ،ألنو جعل إذنو غاية اليمُت كقد حصل ؛(ُ)ببل إذف
؛ ألف خركجها بعد رجوعو خركج بغَت إذف كال مانع كلو قاؿ: ال أخرج حىت (ِ)حنث

ما أفىت بو البغوم ألف االستئذاف ال يعٍت  ؛(ّ)أستأذنك فاستأذنو فله أيذف فررج حنثً 
 لعينو بل لئلذف كٓب  صل.

أرى بو ىو  كال  نث انس ليمينو كجاىل نأف ما ،، إف قصد اإلعبلـ ٓب  نثنعم
 .(ْ)كال ينحل اليمُت /ب[ُّٓ]ؿ/ احمللوؼ عليو كمكره عليو ُب حلف بطبلؽ أك غَته

كفارؽ ا٨تبل٢تا فيما لو قاؿ: أنت طالق قبل أف أضربك بشهر فضرهبا قبل مضيو ٓب 
ل منهما كمنع من اٟتنث مانع كىو استحالة اٟتنث قبل  رطلق نأف احمللوؼ كإف كجد ُبً 

  .اليمُت
ا فًترب عليو أحكامو من اال٨تبلؿ ياف ىنا لكن الفعل ا١توجود ٍب معتد بو شرعن ك٨تو النس

ورة كا١توجود ىنا غَت معتد بو شرعن  ا فله يًترب عليو كغَته كإف امتنع اٟتنث بو لبلستحالة ا١تًذ
لوا كال انسين ا كال مكرىن كلو حلف ال يدخل الدار ٥تتارن  ،شيء  .(ٓ)ا حنث بذلكً 

و فحصل فيها أك ٛتل إليو بغَت أمره كلو ٓب متنع مع قدررو فبل م، إف انقلب من نو نعم
 .(ٔ)حنث إذ ال  اختيار لو ُب األكٔب كال فعل منو ُب الثانية

ا أك ٨توه ٦تا أصص اليمُت قبل ٓب يتعلق آبدمي كقاؿ: أردت شهرن  ومن حلف على شيء
 ٓتبلفو ُب ٨تو طبلؽ كعتق كإيبلء فيدين فيو فقط.

 اليـو  دير ما ٓب  (ٕ)ًله زيد اليـو فحلف كلو بطبلؽ انعقدت مينو لآلية  :، لو قيل لونعم
                                                 

 (.ُٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ٗٔ/ٔ(، التهذيب )َِّ/َُانظر: البياف ) (ُ)
 (.ِٔٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْْٖ/َُ(، ْتر ا١تذىب )ُّٗ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ِ)
 (.ُّٓفتاكم البغوم )ص:  (ّ)
 (.ُٓ/َُ(، النجه الوىاج )ٕٗ-ٖٕ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ّّْ/ُِانظر: العزيز ) (ْ)
 (.ُٗٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِِٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٕٗ/ُُانظر: ركضة الطالبُت ) (ٓ)
 (.ّّْ/ُِ(، العزيز )ُٖٖ/ٖلتهذيب )(، اُٖٗانظر: التنبيو )ص:  (ٔ)
ۋ  ۅ      ۋڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇژ : كىػػػػػي قولػػػػػو رعػػػػػأب (ٕ)

 (.ٖٗسورة ا١تائدة، اآلية ). ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى ائ  ائ  ەئ 
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ره ىنا ُب السؤاؿ قرينة دالة على ذلك(ُ)فيرتص بو أك ال يكله الناس حنث  ،؛ ألف ًذ
ًما لو حلف ال   (ْ)ا فبثبلثةأك انسن  ،(ّ)كإف انزع فيو البلقيٍت ،(ِ)بواحد؛ ألف أؿ للجنس

ال ًما لو حلف  نأف قضية ا١تذىب أنو  نث بواحد (ٓ)زمير ايتزكج نساء كنظر فيو ا٠تو 
أيًل خبز أك برد نأف مسمى ا٠تبز يصدؽ على أم شيء كجد ٓتبلؼ مسمى ال يصدؽ 

أك إذا دخلت بُت إثبارُت اقتضت ثبوت أحدمها فيكفي للرب أف يوجد  ،إال على ثبلثة
في للرب أف ال  ،أحدمها انتفاء ضتتاق إثبارُتبُت  كأكال يضر أف يوجد اآلخر  ،أحدمها ًك

ألدخلن ىذه أك ىذه بر بدخوؿ كاحدة  :ر كجود أحدمها فلو قاؿضيوجد كاحد منهما كال ي
ما رجحو الشيراف القوؿ  رادين ٔتا رقرر (ٔ)أك ال أدخل ىذه أك ىذه ٓب  نث إال بدخو٢تماً 

ما ُب قولو رعأب: ءاضابٟتنث نأيتهما دخل االقت  ً مث  ىث      ىت   يت   جث ژ  كانتقاءمها

 .(ٕ)ژيث

                                                 

 (.ْٕ/َُ(، النجه الوىاج )ٕٖ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َّٓ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
فاية النبيو )ُٖٔ(، الشامل البن الصباغ )ص: ُٔٓ/َُانظر: ْتر ا١تذىب ) (ِ)  ً،)ُْ/ْْٗ.) 
 (.َِّ/ْالتدريب ) (ّ)
 (.ّٖ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُُْ/ٖ(، التهذيب )ٖٓٓ/َُانظر: البياف ) (ْ)
 (.ِْٕ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٓ)

ىػػ، رػوُب سػنة ِْٗ، كلػد سػنة : ٤تمػود بػن دمحم بػن العبػاس بػن أرسػبلف أبػو دمحم ا٠تػوارزميواػبوارزمي ىو
ػاف فقيهػا فاضػبل عارفػا اب١تتفػق كا١ترتلػف ٖٔٓ ىػ، رفقو على البغوم كٝتػع الكثػَت، قػاؿ ابػن السػمعاين:ً 

بػار عػار غالبػا  حسن الظاىر كالباطن جامعا بُت الفقو كالتصػوؼ، مػن رصػانيفو: الكػاُب ُب أربعػة أجػزاءً 
 عن االستدالؿ كا٠تبلؼ على طريقة التهذيب.
(، طبقػػػػػػات ِٕٔ(، طبقػػػػػػات الشػػػػػػافعيُت )ص: ِٖٗ/ٕانظػػػػػػر: طبقػػػػػػات الشػػػػػػافعية الكػػػػػػربل للسػػػػػػبكي )

 (.ُٗ/ِالشافعية البن قاضي شهبة )
 (.ْٖ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ّْٖ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ِْسورة األنساف، اآلية ) (ٕ)
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نأف انتفاءمها ُب اآلية ليس لذات أك بل األمر خارج فبل  (ُ)ا وإف نصره البلقيِبويرد أيضً 
ا أك ألدخلن األخرل اليـو فدخل األخرل ال أدخل ىذه الدار أبدن  :دليل لو فيها كلو قاؿ

أك ال دخلت ا ألدخل ىذه أبدن  :اليـو بر كإف ٓب يدخلها اليـو كال األكٔب ٓب  نث كإف قاؿ
ا ىذه األخرل اليـو فمضى اليـو كٓب يدخل كاحدة منهما حنث؛ ألف عدـ دخوؿ األكٔب أبدن 

شاء العك  (ّ)اءكالغد ،(ِ)شرط للرب كعدـ دخوؿ الثانية شرط للحنث فإذا كجد شرطو حنث
بع ككقت األكؿ من الفجر إٔب الزكاؿ كالثاين من الزكاؿ إٔب شأف ال أيًل فوؽ نصف ال

ٍب منو إٔب الفجر سحور كالعدد من الفجر إٔب االستواء كالصباح من طلوعها  نصف الليل
 .(ْ)إٔب اررفاع الضحى

 ُب أًثر ذلك. (ٓ)وتوقف الشيخاف
ا كال أًلمو يومن  ،ا ال يشمل الليل إال إف نواها أك اليـو كغدن كقولو: ال أًلمو اليـو كال غدن 
ىذه الدار  ضكألىدمن أك انق ،(ٔ)ثبلثةا كيومُت أتص بكال يومُت أتص بيومُت فقط كيومن 

ا ال يشمل ا كال ميتن كال أزكره حين  ،(ٕ)أك ىذه اٟتائط أتص إبزالة االسه ٓتبلؼ ألًسرنو
ا ال يتناكؿ شاة عليها صوؼ كاٟتق هبا جلد ا أك بيضن كال يدخل بييت صوفن  ،(ٖ)رشيع جنازرو

كال يظلٍت  ،(ٗ) اٟتاؿكال دجاجة ُب ابطنها بيض كإف ابضت ُب ،و كقفةيصوؼ كفعليو 

                                                 

 (.ِْٕ/ْطالب )انظر: أسٌت ا١ت (ُ)
 (.ِْٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْٖ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ّْٖ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
ل أكؿ النهار، كاٞتمع أغدية.الغداء (ّ)  : الطعاـ الذم يًؤ
تاب العُت )   (.ُُٖ/ُٓ(، لساف العرب )ُٔٓ/ٖ(، هتذيب اللغة )ّْٕ/ْانظر:ً 
 (.ّْٔ/ْ(، ٖتفة اٟتبيب )َِّ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٕٔ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ْ)
 (.َٗ-ٖٗ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِّٓ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ِٕٔ/ْأسٌت ا١تطالب ) ا١ترجعُت السابقُت،انظر:  (ٔ)
 انظر: ا١تصادر السابقة. (ٕ)
 (.ِٗ/َُ)(، النجه الوىاج َٗ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ّٔٔ/ِانظر: األنوار ألعماؿ األبرار ) (ٖ)
 (.َِّ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َٗ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ّْٓ/ُِانظر: العزيز ) (ٗ)
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كحيض كدخوؿ بليل ٦تا ال رًدَّةو كال أفطر بتناكؿ ٨تو اٞتماع ال ٨تو  ،(ُ)زجاألسقف يشمل 
ارو  ،نوفًجيفطر عادة   اهتا ًذ  .(ِ)قالو البغويكال أذبح اٞتنُت يتناكؿ ذبح أمو ألف ًذ

اصطاد ماداـ أنو لو قاؿ: ال  ْ()ونقل الرافعي (ّ)ولو احتماؿ بعدـ اغبنث رجحو األذرعي
 انتهى. .األمَت ُب البلد فررج األمَت منها فاصطاد ٍب رجع كاصطاد ٓب  نث النقطاع دكـا الصفة

  .وىو ظاىر
ذا حىت أقتلك ولو قاؿ : ألضربنك حىت ربوؿ أك يغشى عليك ٛتل على اٟتقيقة ًك

ـز بو وج، (ٔ)لطالؽاو أواخر ب وجزماىنا  (ٓ)كما حبثو الشيخاف[ أك حىت ٘توت /أُّٔؿ/]
  .(ٖ)وغّبه (ٕ)اؼباوردي

ل حق كابطل فهذا على الشكاية :(ٗ)يفعقاؿ الرا   (َُ)كلو حلف ليضربن زكجتو ُبً 
كلو  ،نأحدمها كمكن أف ال  مل على ما يوجد منها من حق كابطل كال يعترب الشكاية

كال أثر لتعديل  ،(ُُ)كقلب حده ٓب  نث عيداحلف على القطع بسيف أك سكُت فكسركا 

                                                 

 : بيت يبٌت طوال، كيقاؿ لو ابلفارسية أكستاف، كاٞتمع آزج كآزاج.األزج (ُ)
 (.  َْْ/ٓ(، اتج العركس )َِٖ/ِ(، لساف العرب )َُْ/ُُانظر: هتذيب اللغة ) 
 (.ّْٗص: فتاكم البغوم ) (ِ)
 (.ِِٕ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٕٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْٖٕ/ِانظر: اإلسعاد ) (ّ)
 (.ّْٓ/ُِالعزيز ) (ْ)
 (.ٕٖ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َّٓ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ُِّ/ٖ(، ركضة الطالبُت )ُٔٔ/ٗانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ِٖٗ/َُاٟتاكم الكبَت ) (ٕ)
 (.ِٖٔ/ْ(، حاشيتا قليويب كعمَتة )ِٕٓ/ْسٌت ا١تطالب )(، إَُٔ/ٗانظر: ا١تهمات ) (ٖ)
 (.ُّٓ/ُِالعزيز ) (ٗ)
: إظهار البث، كىو ُب األصل من قو٢ته: بثثػت لػو مػا ُب كعػائي، كنفضػت مػا ُب جػرايب، إذا الشكاية (َُ)

 أظهرت ما ُب قلبك.
 (.َِٕف على مهمات التعاريف )ص: (، التوقيّْٗ/ُْ(، لساف العرب )َِٕ/ّانظر: مقاييس اللغة ) 
 (.ِٕٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٕٖ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُّٓ/ُِانظر: العزيز ) (ُُ)
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أك ال يقرأ ٔتصحف مشل فتحو كللقراءة فيو أك ال يدخل ىذا ا١تسجد ٓب يدخل  ،و نصاب٨ت
 .(ُ)فيو زايدرو اٟتادثة

 .(ِ)قالو الرافعي، لو حلف ال يدخل مسجد بٍت فبلف حنث هبا نعم
اسه للمربم دكف  و مربم فكسر ٍب برم ٓب  نث ألنوأك ال يكتب هبذا القله كى

س (ّ)القضية  بو مشل ما ملكو من مباح كبعقد ال إرث.أك ال أيًل منً 
سبو احمللوؼ عليو ٍب مات ككرثو اٟتالف كأًلو حنث ٓتبلؼ ما لو انتقل إٔب نعم ، لوً 

ا لؤلكؿ ٓتبلؼ ا١توركث ا لو فبل يبقى مكتسبن غَته بنحو شراء ألف ما قبلو غَته صار مكتسبن 
ما لو قاؿ: ال كيكو  (ْ)ا لؤلكؿفيبقى مكتسبن  فأًل ٦تا زرعو أك ابعو  ففبلًل ٦تا زرعو آفً 

أعُت الضيفاف على األكجو  عنحنث ْتجب أمتو حىت  (ٓ)أك ال يتسرل ،لغَته فإنو  نث
ألف القصد من  هر نذعن  ا كإف ٓب جيزئو، ك نث كبر ابلقراءة جنبن (ٔ)مع كطيئها كاإلنزاؿ فيها

 ما فرش عليو ثوابن  أك ال يصلي ُب مصلى حنث كإف ،(ٕ)النذر التقرب كا١تعصية ال يتقرب هبا
ا ٠تدمتو ببل أك ال يستردـ زيدن  ،(ٖ)طبلؽ كاال دينكاليمُت بغَت ٨تو  ،عدـ مبلقارو ٓب يرد

اف عبده  ً كقضيتو أف  نث بطلب  بيقتضي الطلألف السُت  ؛(ٗ)طلب ٓب  نث كإف
استدامة اللبس   .(َُ)قالو صاحب الوايفا٠تدمة كإف ٓب أدمو كاستدامة ا٠تدمة استرداـً 

                                                 

 (.ِِٕ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٕٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٖٖ/ُُانظر: ركضة الطالبُت ) (ُ)
 (.ُّٓ/ُِالعزيز ) (ِ)
فاية النبيو ) (ّ)  (.ُِٖ/ٖهناية احملتاج )(، ِٗ/َُ(، النجه الوىاج )ْْٖ/ُْانظر:ً 
 (.ِٕٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٖٖ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُّٓ/ُِانظر: العزيز ) (ْ)
 : ىو إعداد األمة أف ركوف موطوءة ببل عزؿ.تسرى (ٓ)
 (.ُّ/ُِ(، اتج العركس )ٖٓ(، التعريفات للجرجاين )ص: ْٗانظر: طلبة الطلبة )ص:  
 (.ٖٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ّْٗ/ُِ(، العزيز )ّٔٓ/َُانظر: البياف ) (ٔ)
فاية النبيو )ُِْ/ٖانظر: التهذيب ) (ٕ)  (.ْٔٓ(، خبااي الزكااي )ص: ِٕٖ/ٖ(،ً 
 (.ِٕٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٖٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ّْٗ/ُِانظر: العزيز ) (ٖ)
 (.ُّْ/ٖ(، التهذيب )ٗٔٓ/َُ(، البياف )ُُِ/ّانظر: ا١تهذب ) (ٗ)
 (.ِٕٓ/ْنظر: أسٌت ا١تطالب )ا (َُ)
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 نأف ا٠تمر ال يشمل النبيذ. (ُ)أفٌب القاضيو 
خبلؼ أف اسه  اٟتالف كينزؿ إطبلقو عليو بل لناأنو يعترب عرؼ  (ِ)وحبث األذرعي

ا٠تمر يتناكؿ النبيذ ا١تسكر كنأنو لو حلف ال يبيع عبده كال يعتقو فباع نصفو ٓب  نث كإف 
و من التعبَت ابٞتزء عن الكل ى اٞتزء ٍب يسرم ٓب  نث كإف قلنا أعتق نصفو فإف قلنا يعتق

 حنث.
 .(ّ)ا كبُت اٞتاىلأف يفصل بُت العآب يًترب السراية شرعن  وحيتمل

                                                 

 (.َْٓانظر: فتاكم القاضي حسُت )ص:  (ُ)
 (.ْٖٕ/ِانظر: اإلسعاد ) (ِ)
 (.ْٓٔ/َُ(، النجه الوىاج )ْٖٕ/ِ(، اإلسعاد )ُُٗانظر: اإلقناع للماكردم )ص: (ّ)
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 باب يف النذر
 .(ُ)الوعد ٓتَت أك شر لغةاب١تعجمة  (النذر)

 .(ّ)أيٌب ًما (ِ)اقربة غَت كاجبة عينن  (التزاـ): اوشرعً 
قولو رعأب: واألصل فيو  .(ْ)ژے   ۓژ  آايتً 

 .(ٓ)ژپ  ڀ       ژ كقولو: 
ومن نذر أف يعصي هللا  من نذر أف يطيع هللا فليطعو": (ٕ)كغَته (ٔ)ًررب البرارم  وأخبار
 ."فال يعصو

 ."ال نذر يف معصية هللا وال فيما ال ديلكو ابن آدـ": (ٖ)كخرب مسله
 على جوازه ُب اٞتملة. (ٗ)وانعقد اإلصباع

                                                 

   (.ََِ/ٓ(، لساف العرب )ِٖٓ/ِالصحاح )انظر:  (ُ)
(، مغػػػػػٍت احملتػػػػػاج ًْْٓفايػػػػػة األخيػػػػػار )ص:   ،(ِّّانظػػػػػر: التوقيػػػػػف علػػػػػى مهمػػػػػات التعػػػػػاريف )ص:  (ِ)

(ٔ/ُِّ.) 
   .(ِْٗانظر: )ص:  (ّ)
 (.ِٗسورة اٟتج، اآلية ) (ْ)
 (.ٕسورة األنساف، اآلية ) (ٓ)
تػػػاب األمػػػاف كالنػػػذكر، ابب النػػػذر ُب الطاعػػػة ) (ٔ) ( ٔٗٔٔبػػػرقه  ُِْ/ٖأخرجػػػو البرػػػارم ُب صػػػحيحو،ً 

 من حديث عائشة اهنع هللا يضر.
تػػػاب األمػػػاف كالنػػػذكر، ابب مػػػا جػػػاء ُب النػػػذر ُب ا١تعصػػػية )أخرجػػػو  (ٕ) بػػػرقه  ِِّ/ّأبػػػو داكد ُب سػػػننو،ً 

بػرقه  ُٕٓ/ّ(، كالًتمذم ُب سننو، أبػواب النػذكر كاألمػاف، ابب مػن نػذر أف يطيػع ل فليطعػو )ِّٖٗ
تػػػػاب األمػػػاف كالنػػػػذكر، النػػػذر ُب الطاعػػػػة )سػػػننو(، كالنسػػػائي ُب ُِٔٓ ابػػػػن (، ك َّٖٔبػػػرقه  ُٕ/ٕ،ً 

تػػػاب الكفػػػارات، ابب النػػػذر ُب ا١تعصػػػية ) كأٛتػػػد ُب مسػػػنده  (،ُِِٔبػػػرقه  ٕٖٔ/ُماجػػػو ُب سػػػننو،ً 
 ( ٚتيعهه من حديث عائشة اهنع هللا يضر. َِْٕٓبرقه  ٖٔ/َْ)

 (.َُْ/ْقاؿ الًتمذم: " حديث حسن صحيح "، كصححو األلباين ُب إركاء الغليل ) 
تاب النذر، اب (ٖ)  (.ُُْٔبرقه  ِِٔ/ّب ال كفاء لنذر ُب معصية ل )أخرجو مسله ُب صحيحو،ً 
 (.ُْٖ/ُٖ(، هناية ا١تطلب )ّ/َُ(، ا١تغٍت البن قدامو )ّْٕ/ُانظر: اإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع ) (ٗ)
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أنو ملسو هيلع هللا ىلص هنى عنو، كقاؿ:  (ْ)كغَتمها (ّ)بكراىتو ٠ترب الصحيحُت (ِ)موعيف اجمل (ُ)[جـز]و
 ."إنو ال يرده شيًئا، وإمنا يستخرج بو من البخيل"

قرب فبل يصح من ر: النذر (ٔ)وىو قضية قوؿ الشيخْب: إنو قربة (ٓ)صبع متقدموف وقاؿ
رعأب   بطلها ُب األصح ألهنا مناجاة هلل: النذر عمدنا ُب الصبلة ال ي(ٕ)وقوؿ اجملموع ،الكافر

ومن مث رجحو ُب مبطبلت الصبلة فيكوف ىو ا١تعتمد  (ٖ)و ذا جـز اؼبتأخروفًالدعاء 
 .(َُ)ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  ژ  لقولو رعأب:كعضده  (ٗ)اإلسنوي

 .(ُُ)كىو أنو كسيلة إٔب القربة كللوسائل حكه ا١تقاصد وابلقياس
                                                 

تػػب الشػػافعية"ٛتػػزه"، كىػػو خطػػأ، كالصػػواب مػػا أثبتػػو،  ُب األصػػل (ُ) ػػذلك ُبً  مثػػل: أسػػٌت ا١تطالػػب  كىػػوً 
(ُ/ْٕٓ)  . 

 (.َْٓ/ٖاجملموع ) (ِ)
تاب القدر، ابب إلقػاء النػذر العبػد إٔب القػدر ) (ّ) (، َٖٔٔبػرقه  ُِْ/ٖأخرجو البرارم ُب صحيحو،ً 

تػػاب النػػػذر، ابب النهػػي عػػن النػػذر كأنػػػو ال يػػرد شػػيئا ) (  ُّٗٔبػػػرقه  ُُِٔ/ّكمسػػله ُب صػػحيحو،ً 
 ًبلمها من حديث ابن عمر رضي ل عنهما، كاللفظ للبرارم.

تػػػػػاب األمػػػػػاف كالنػػػػػذكر، ابب النهػػػػػي عػػػػػن النػػػػػذكر )أخرجػػػػػو أبػػػػػو داكد ُب (ْ) بػػػػػرقه  ُِّ/ّ سػػػػػننو،ً 
تاب الكفارات، ابب النهي عن النذر )ِّٕٖ (، ُِِّبرقه  ٖٔٔ/ُ(، كابن ماجو ُب سننو،ً 

راىيػػػػػة النػػػػػذر ) (، ُّٖٓبػػػػػرقه  ُْٔ/ّكالًتمػػػػػذم ُب سػػػػػننو، أبػػػػػواب النػػػػػذكر كاألمػػػػػاف، ابب ُبً 
تػػػػاب األمػػػػاف كا (، كأٛتػػػػد ُب مسػػػػنده َُّٖبػػػػرقه  ُٓ/ٕلنػػػػذكر، ابب )كالنسػػػػائي ُب الصػػػػغرل،ً 

 (.ِٕٔٓبرقه  َِٗ/ٗ)
 (.  َِٖ/ٖقاؿ الًتمذم: "حديث حسن صحيح"، كصححو األلباين ُب إركاء الغليل ) 
 (.َِٕ/ٓ(، الغرر البهية )ٓٗ/َُ(، النجه الوىاج )ٕٓ/ٔانظر: الوسيط ) (ٓ)
 (.ِّٗ/ّ(، ركضة الطالبُت )ّٓٓ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ٖٓ-ْٖ/ْاجملموع ) (ٕ)
فاية النبيو ) (ٖ)  (.ُِّ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّٖٕ/ِ(، اإلسعاد )َّٓ/ِانظر:ً 
 (.ُٕٗ/ٗا١تهمات ) (ٗ)
 (.َِٕسورة البقرة، اآلية ) (َُ)
 (.ْٕٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ّ/ّ(، الفركؽ للقراُب )ّٓ/ُانظر: قواعد األحكاـ ُب مصاّب األانـ ) (ُُ)
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 .: دؿ على استحبابو الكتاب كالسنة كاإلٚتاع كالقياسفقاؿ (ُ)وابلغ بعض اؼبتأخرين
لنذر أك على من ظن أنو ال يقـو ٔتا التزمو أك أف ل (ِ)كالنهي ٤تموؿ على نذر اللجاج

ما يلوح بو ا٠ترب أك على ا١تعلق أتثَتن   .(ّ)ءبشياً 
: ا١تكركه التزاـ القربة ال القربة إذ رٔتا ال يقدر على الوفاء إمنا أيٌب على (ْ)وقوؿ الكرماين

 .(ٔ) عن اجملموعأكالن  (ٓ)ما مر
 /ب[ُّٔ]ؿ/ كا١تندكب ما ٓب يعلق على (ٖ)أف ا١تكركه نذر اجملازاة (ٕ)واختار ابن الرفعة

 شيء.
 (ٗ)ثالثة :وأركانو

 األوؿ: الناذر
  .(َُ)كنفوذ التصرؼ فيما نذره كاالختيارالتكليف كاإلسبلـ  وشرطو 

                                                 

 (.َْٓ/ِ(، إعانة الطالبُت )َُّ(، فتح ا١تعُت )ص: ْٕٓ/ُب )انظر: أسٌت ا١تطال (ُ)
 (.  ُُٓانطر: )ص:  سيأٌب رعريف ا١تؤلف لو. (ِ)
 (.ُِّ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َِٕ/ٓ(، الغرر البهية )ْْٕ/ْانظر: البياف ) (ّ)
ب الدرارم ُب شرح صحيح البرارم ) (ْ)  (.َٖ/ِّالكوًا

، كلػػد سػػنة مػػاـ العبلمػػة مشػػس الػػدين أبػػو عبػػد ل الكرمػػاين: دمحم بػػن يوسػػف بػػن علػػي اإلوالكرمػػاين ىػػو
ػػاف مقػػببل علػػى شػػأنو ال يػػًتدد إٔب أبنػػاء الػػدنيا قانعػػا ابليسػػَت مبلزمػػا للعلػػه ٖٕٔىػػػ، رػػوُب سػػنة ُٕٕ ىػػػ،ً 

علػػػػه متكػػػػربا علػػػػى أىػػػػل الػػػػدنيا، مػػػػن رصػػػػانيفو: شػػػػرح ٥تتصػػػػر ابػػػػن شػػػػريف الػػػػنفس متواضػػػػعا ابرا ألىػػػػل ال
 اٟتاجب.

(، ٔٔ/ٔ(، الػدرر الكامنػػة ُب أعيػاف ا١تائػة الثامنػػة )َُٖ/ّانظػر: طبقػات الشػافعية البػػن قاضػي شػهبة )
    (.ِٖٓ/ِطبقات ا١تفسرين للداككدم )

ره ُب الصفحة السابقة. (ٓ)  ًذ
 (.َْٓ/ٖاجملموع ) (ٔ)
 (.ِْٖ/ًٖفاية النبيو ) (ٕ)
 (.  ْٓٗانظر: )ص:  سيأٌب رعريف ا١تؤلف لو. (ٖ)
 (.ٕٓٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ِّٗ/ّ(، ركضة الطالبُت )ِٗٓ/ٕالوسيط )انظر:  (ٗ)
 (.ِِّ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٕٓٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ٔٗ/َُانظر: النجه الوىاج ) (َُ)
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افر  (مسلم مكلف)فبل يصح إال من  ٥تتار رشيد فيما يتعلق ابألمواؿ فبل يصح منً 
 و ألهنا عقود مالية التها كإمنا صح ٨تو كقفو كعتقو كصدقلعدـ أىليتو للقربة أك اللتزام

ص  ك٣تنوف لعدـ أىليتو لبللتزاـ ،(ُ)قربة كال من ا١تكره  ،(ِ)كال من غَت مكلف إال السكرافً 
نذر السفيو كا١تفلس على  (ّ)"رفع عن أميت ا٠تطأ"رب ٠ت كال ٦تن ٓب ينفذ رصرفو فيما ينذرهً 

 فيو. (ْ)رفصيل أيٌب
ا البن خالفً  (ٓ)همكما اقتضاه كالمُب ذمتو كلو بغَت إذف سيده  ويصح نذر الرقيق اؼباؿ

و كإمنا روقف ضمانو على إذف إذ ال حجر عليو فيها؛ ألنو إمنا يؤدم بعد عتق (ٔ)الرفعة
كلو نذر عتق  ،؛ ألنو عقد مإب كىو مفطـو عنو ٓتبلؼ النذر فإنو ابلعبادات أشبوسيده

ا بلفن كال يناُب ذلك خ ،(ٕ)نذر إعتاؽ من ال ملكو فكمنف نفذ ٔتا عتقو كإال إمرىوف انعقد 
ا؛ ألنو ١تعٌت خارج، كأما نفس العتق ا١تنذكر فهو رىوف مطلقن ٖترًن عتق ا١ت (ٖ)١تا ُب اإلسعاد

 ا.قربة قطعن 
 
 

                                                 

 (.ٕٓٓ/ُطالب )(، أسٌت ا١تِّٗ/ّ(، ركضة الطالبُت )ّٓٓ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ِِّ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٖٕٓ/ِ(، اإلسعاد )ِِّانظر: شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص:  (ِ)
تػاب الطػبلؽ، ابب طػبلؽ ا١تكػره كالناسػي ) (ّ) (، كابػن َِْٓبػرقه  ٗٓٔ/ُأخرجو ابػن ماجػو ُب سػننو،ً 

ه ُب ا١تسػتدرؾ )ُِٕٗبػرقه  َِِ/ُٔحباف ُب صػحيحو ) (، كالبيهقػي َُِٖبػرقه  ُِٔ/ِ(، كاٟتػًا
( ٚتػػيعهه مػػن حػػديث ابػػن عبػػاس رضػػي ل عنهمػػا، عػػن النػػ  َُْٗٓبػػرقه  ْٖٓ/ُٕب سػػننو الكػػربل )

 ، كالنسياف، كما استكرىوا عليو".ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ: "إف ل كضع عن أميت ا٠تطأ
 (.ُِّ/ُكاٟتديث صححو األلباين ُب إركاء الغليل ) 
 (.  ُْٓانظر: )ص:  (ْ)
 (.ِّٗ/ّ(، ركضة الطالبُت )ّٔٓ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ِٖٔ/ًٖفاية النبيو ) (ٔ)
 (.ِّٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٕٓٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )َْٓ/ٖانظر: اجملموع ) (ٕ)
 (.ٖٖٕ/ِاإلسعاد ) (ٖ)
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 الركن الثاين: الصيغة
سائر العقود (بلفظ)فبل ينعقد إال   كينعقد إبشارة  ،(ُ)كلو من غَت نية فبل يكفي النيةً 

 .(ِ)أخرس مفهمة
البيع بل أكٔبة انطق بات: كبك(ّ)قاؿ األذرعي أو )ًذا   ي(عل لوكل)كذلك  ،مع النيةً 

ا١تألف العبادات إمنا يؤ  ؛هلل :ًذا كإف ٓب يقل  (علي   .(ْ)قيدٌب هبا هلل فا١تطلق عليهاً 
: نذرت لفبلف بكذا أك نذررو بكذا أك لو نذر فإنو ال يلزمو وخرج بذلك ما لو قاؿ

ذا قالو الشارح  ً بلـ  (ٔ)ُب ذلك اتبع للمصنفكىو  (ٓ)شيء لفوات الصفة ا١تعتربة  ً كفيو
ررو ُب بعض الفتاكل ناية، (ٕ)طويل ًذ  .كالذم يتجو أنوً 

راه إف سله ما إذا ٓب يقل نظَت يس ،نعه  اف إف نذرت هلل ألفعلن صحيح فمحل ما ًذ
نذرت هلل ألعطي فبلانن ذلك  ذا كإالً    .لذمة الوفاء ٔتا التزموً 

نأف  (منجز)؛ ألنو إما أف يكوف بلفظ نوعاف :وؿأو عباج فاأل (ٖ)ما نذر تربرإمث النذر 
 (قربة) كيسمى نذر اجملازاة كىو أف يلتـز (معلق)بلفظ  (أو) (ٗ)يلتـز من غَت رعليق بشيء

اين ل أك شفاين أك غنف أإنقمة كإف ٓب ينذر حدكثهماً ُب مقابلة حدكث نعمة أك اندفاع 
قوؿ مى  ذا ًك ذا ١تا أنعه بو علي من شفائي أك شفي هلل عليً  :فيشي  نٍ شفي مريضي فعليً 

                                                 

 (.ُْٗك )ص: (، عمدة السالِّٗ/ّ(، ركضة الطالبُت )ِْٕ/ْانظر: البياف ) (ُ)
 (.ُِٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ِِّ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٕٓٓ/ُانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ِ)
 (.ِِّ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٕٓٓ/ُانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ّ)
 (.ُُٓ/ٖ(، التهذيب )ِْٕ/ْ(، البياف )ُْْ/ُانظر: ا١تهذب ) (ْ)
 /أ(.َِٖشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ٓ)
 .(ِّٗ/ّاكم )انظر: إخبلص الن (ٔ)
 (.ِٕٓ/ْالفتاكم الفقهية الكربل ) (ٕ)
 : التقرب كالصلة، كا٠تَت، كاالرساع ُب اإلحساف.تربرال (ٖ)
 (.ّْٖ(، القاموس احمليط )ص: ْٓ/ْ(، لساف العرب )ْٖ/ُانظر: مشارؽ األنوار ) 
فاية األخيارِْٗ/ّ(، ركضة الطالبُت )ّٔٓ/ُِانظر: العزيز ) (ٗ)  (.ْٓٓ)ص:  (،ً 
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قوؿ من شفي ذا، ًك ذا ١تا أنعه بو :مريضي فعليً   .(ُ)هلل عليً 
هو ُب سجدة الشكر فبل يصح التزاـ رلك ُب مقابلتو كال يصح  كاستمرار النعمة ىناً 

 .(ِ)رعليقو ٔتشيئة ل كال ٔتشيئة زيد كإف شاء لعدـ اٞتـز البلئق ابلقرب
قدـك زيد ُب ، إف قصد ٔتشينعم ئة ل التربؾ أك كقع حدكث مشيئة زيد نعمة مقصودةً 

ذا صح ق ُب الثانية، كسيأٌب  (ْ)ُب األكٔب كغَته (ّ)كما حبثو األذرعيولو: إف قدـ زيد فعليً 
 .(ٓ)جبياف نذر اللجا 

ما نعم  ً كال نذر  (ٕ)ا من كالـ الرافعيأخذً  (ٔ)قالو الزركشي، إف نول بو اليمُت لزمتو
 .(ٖ)ا إبلزاـ الشرع ابتداء فبل معٌت اللتزامهمامك ررؾ حراـ للزكمهكاجب أ

ألنو ُب اٟتقيقة من   ؛رَت الذم ىو األحد ا١تبهه كىو ظاىرالواجب ا١ت (ٗ)ومشل كالمهم
 ا.ىذه اٞتهة كاجب عينن 

فرض الكفاية سواء أعبلىا كغَته على نعم ، إف نذر خصلة معينة من خصالو انعقدً 
و سواء نذر فعلو األكجو، كال نذر م كركه أك خبلؼ األكٔب أك مباح كىو ما استول فعلو كرًر
و ١تا صح  كال يستظل كال يتكله أف يته صومو  أنو ملسو هيلع هللا ىلص أمر من نذر أف يصـو كال يقعدأـ رًر

د كإف قصد نعقتزكج أك أف أيًل أك أف يناـ ٓب يأف ي فبل نذر ،(َُ)كيتكله كيستظل كيقعد

                                                 

 (.ِّٔ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ْٗٓ/ٖ(، اجملموع )ُْٕ/ٖانظر: التهذيب ) (ُ)
 (.ِْٗ/ّ(، ركضة الطالبُت )ّٕٓ/ُِ(، العزيز )َِٔ/ٕانظر: الوسيط ) (ِ)
 (.ِّْ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٕٓٓ/ُانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ّ)
فاية النبيو ) (ْ)  (.ّّٕ/ْ(، ٖتفة اٟتبيب )َٗٔ/ِيٍت )(، اإلقناع للشربِٓٗ/ٖانظر:ً 
 (.  ُُٓانطر: )ص:  (ٓ)
 (.ُّْ/ِالديباج ) (ٔ)
 (.ّٕٓ/ُِالعزيز ) (ٕ)
 (.ّْٓ/ٖ(، اجملموع )ُُٓ/ٖ(، التهذيب )ْْٓ/ُانظر: ا١تهذب ) (ٖ)
 (.ََّ/ّ(، ركضة الطالبُت )ّٗٓ/ُِانظر: العزيز ) (ٗ)
تػاب األمػاف كالنػذكر، (َُ)  ُّْ/ٖابب النػذر فيمػا ال ملػك كُب معصػية ) أخرجو البرارم ُب صػحيحو،ً 

، ( من حديث ابن عبػاس رضػي ل عنهمػا، قػاؿ: بينػا النػ  ملسو هيلع هللا ىلص أطػب، إذا ىػو برجػل قػائهَْٕٔبرقه 
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ما قالو   ً ابلتزكيج غض البصر كابألكؿ التقوم على العبادة كابلنـو النشاط على التهجد
؛ ألف فعلها غَت مقصود لذارو كإف أثيب عليو؛ ألف ذلك لعركض قصد حسن (ُ)الشيراف

واختاره عند القصد  ينعقد :(ِ)لكن قاؿ اؼباورديا هتفبل يلـز منو قصدىا لذا
ُب اإليبلء بعدـ  (ٔ)وأصلها (ٓ)وجزما يف الروضة (ْ)وصوبو الزركشي [/إُّٔؿ/](ّ)األذرعي

فارة   ً لزكمها  (ٗ)كأصلو (ٖ)لكن رجح يف اؼبنهاج، (ٕ)وصوبو يف اجملموع ُب ا١تباح مُتلزـك
أًل ا٠تبز  فأك أف أطلقك أ ىنا ُب إف فعلت فللو علي (ُُ)وأصلها (َُ)يف الروضةبو وجزما 

 ف أدخل الدار.أ كأ
 .(ُِ)طبلؽ أك أًل مثبلن  هلل علي :أف جيمع ْتمل األكؿ على ما لو قاؿ ابتداء وينبغي
دات ، كدخل ُب القربة العبا(ُّ)ًما أيٌب  جعلى ما فيو رعليق؛ ألنو نذر ٞتا  والثاين

عها ا، كعرؼ من الشارع االىتماـ بتكليف ا٠تلق إبيقاا١تقصودة نأف كضعت للتقرب هب

                                                                                                                                          

. فقػػاؿ النػػ  فسػػأؿ عنػػو فقػػالوا: أبػػو إسػػرائيل، نػػذر أف يقػػـو كال يقعػػ د، كال يسػػتظل، كال يػػتكله، كيصػػـو
 ".ملسو هيلع هللا ىلص: "مره فليتكله كليستظل كليقعد، كليته صومو

 (.َّّ/ّ(، ركضة الطالبُت )ِّٔ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ْٕٔ/ُٓاٟتاكم الكبَت ) (ِ)
 (.ِّٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٕٕٓ/ُانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ّ)
 (.ُْْ/ِالديباج ) (ْ)
 (.َِّ/ٖركضة الطالبُت ) (ٓ)
 (.ُٗٗ/ٗانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ْٓٓ/ٖاجملموع ) (ٕ)
 (.ّّّمنهاج الطالبُت )ص:  (ٖ)
 (.َُُٔ-َُٗٔ/ّانظر: احملرر ) (ٗ)
 (.ِٔٗ/ّركضة الطالبُت ) (َُ)
 (.ُِٓ/ُِانظر: العزيز ) (ُُ)
 (.ِِٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٖٗ/َُ(، النجه الوىاج )َْٔ/ٖع )انظر: اجملمو  (ُِ)
 (.  ُُٓانطر: )ص:  (ُّ)



 

 

 
 

 اإلمداد شزح اإلرشاد البن حجز اهليتمي

244 

الصـو كالصبلة كلو ر   .(ُ)واربعبادةً 
الصفات  ؿكفركض الكفاايت كلو ٓب يتعلق ٔتا لتجهيز ا١تيت كاألمر اب١تعركؼ ًك

تطويل القراءة كالسجود ا١تستحبة ُب فرضها كلو نذر أك  ً حيث ٓب يندب ررؾ  نقلها
ك٨توه ُب ليلة  ، كيفهه منو التزاـ كررهكغَته من الركارب ك٨توىا (تركإدامة و )ك ،(ِ)التطويل

ا سائر ما يثاب عليو من األخبلؽ اٟتسنة اليت ، كدخل فيها أيضن (ّ)معينة أك لياؿ بطريق أكٔب
سبلـ  كزايرة  (وعيادة مريض)رغب الشارع فيها لعظه فائدهتا كإف ٓب يكن عبادة مقصودةً 

ها كرشيع جنازة كرشميت عاطس؛ ألف الشارع رغب في ،(ٓ)ًما أيٌب (ْ)[كقبور]٨تو قادـ 
العبادة ا ؼبا يف خالفً  (ٕ)كما رجحو يف اجملموعكلو غَت الكعبة  (طييب مسجدوت) ،(ٔ)فهيً 

؛ ألف رطييب ا١تسجد مقصودة  (ُُ)وأصلها (َُ)وإف أقراه يف الروضة (ٗ)ا لإلماـتبعً  (ٖ)اغباوي
كما قالو ابن ًكسوة الكعبة ْترير كغَته كليس مثلو مشاىد العلماء كالصلحاء 

سوهتا ابٟترير كأما بغَته فهو مباحك  ،(ُِ)عبدالسالـ ال ينعقد نذره من النوع  (و) ،مر حرمةً 
 (إسباـ نفل)الثاين أعٌت الصفات ا١تستحبة من القسه األكؿ أعٍت العبادات ا١تقصودة ٨تو 

انت أك صومن   ً ا أك غَتىا ٓتبلؼ نفل اٟتج؛ ألنو ابلشركع فيو يصَت ا أك اعتكافن صبلة

                                                 

 (.َُّ/ّ(، ركضة الطالبُت )ّٗٓ/ُِ(، العزيز )ُْٗ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ُ)
 (.َُّ/ّ(، ركضة الطالبُت )ّٗٓ/ُِ(، العزيز )َِْ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ِ)
 (.ٖٕٗ/ِ(، اإلسعاد )َّٔ/ُِلعزيز )(، اِِْ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ّ)
لمة كا١تثبت من الغرر البهية ) (ْ) بلـ ا١تؤلف (َِٖ/ُٓب األصل فراغ ٔتقدارً   .كىو ما سيأٌب ُبً 
 (.  َٓٓانطر: )ص:  (ٓ)
 (.َِّ/ّ(، ركضة الطالبُت )ُّٔ/ُِ(، العزيز )ِِٔ/ٕانظر: الوسيط ) (ٔ)
 (.ِْٕ/ٖاجملموع ) (ٕ)
 (.ٓٓٔاٟتاكم الصغَت )ص:  (ٖ)
 (.ْْٓ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ٗ)
 (.ّّْ/ّركضة الطالبُت ) (َُ)
 (.َِْ/ُِانظر: العزيز ) (ُُ)
 (.َُِ/ٓ(، الغرر البهية )ُُٗ/َُ(، النجه الوىاج )َٕٗ/ِانظر: اإلسعاد ) (ُِ)
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 . (ُ)افرضن 
ا ١تن فرؽ نأنو إذا ٓب ينو ا خبلفن  أك هنارن بُت أف يكوف نول ليبلن  لة الصـووال فرؽ يف مسأ

الوجوب كيرد نأف معٌت نذر  انعقد صومو على صفة ال يقع مثلها ُب الواجب فتعذر ليبلن 
ا على أنو يلزمو نظَت ذلك ُب إ٘تاـ التزاـ عدـ ا٠تركج منو الذم ىو قربة كإف نول هنارن  اال٘تاـ

و إذا ٓب ينو هبا الفريضة انعقدت على صفة ال يقع مثلها ُب الواجب كىو نفل الصبلة؛ ألن
 .(ِ)ا مبطلو لومستحيل؛ ألف نية الفريضة ُب النفل عمدن 

حيث فصلى فيو بُت أف يكوف  ويفرؽ بْب ىذا وما لو بلغ الصيب أثناء يـو من رمضاف
ذلك فبل يقع عنو نأنو ابلبلوغ أثن اء اليـو ربُت ٥تاطبتو بيت فيقع عن فرضو كأف ال يكوفً 

ٓتبلفو  (ّ)فاشًتط أف يكوف على صفة يقع مثلها ُب الواجب وئجيز بو من أكلو لعدـ إمكاف 
ونو على  ُب مسألتنا فإنو ٓب أاطب ابلوجوب إال من حُت النذر فله يشًتط فيما قبل ذلكً 

 (فرض)ـ إ٘تا (أو)صفة الواجب على أف الوجوب ٍب ذاٌب كىنا عارض فاحتيط للذاٌب أًثر 
اف  ور  :أم (صـو)٨تو  (و) ،ُب سفر قصر :أم (بسفر)حيثً   حيث ىو)ُب السفر ا١تًذ

ثبلث مراحل كإال لغى نذره كمن الفطر  لنسبة لئل٘تاـ نأف ٓب يبلغ سفرهمن القصر اب (أفضل
 .(ْ)ا إذ ال قربةابلنسبة للثاين نأف ٓب يتضرر ابلصـو كإال لغا أيضن 

 .عٌت فاضلٔت "أفضل": وبو يعلم أف قولو
بلـ اجملموع اآلٌبأخذن  (ٓ)ومسألة الصـو بقيدىا من زايدتو كاستغٌت بذلك عن  (ٔ)ا منً 

رىا أصلولأسم كىي نذر إقامة الصـو الشاملة ١تا إذا نذر إدامة صـو رمضاف ُب  (ٕ)ة ًذ
                                                 

 (.ِِٕ/ٖ(، هناية احملتاج )ُِْ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُِّ/ّانظر: فتح الوىاب ) (ُ)
(، أسػػػػػػٌت ا١تطالػػػػػػب ِّٗ(، شػػػػػػرح اٟتػػػػػػاكم الصػػػػػػغَت للقونػػػػػػوم )ص: َّٔ/ّالبُت )انظػػػػػػر: ركضػػػػػػة الطػػػػػػ (ِ)

(ُ/ِٖٓ.) 
فاية النبيو ) (ّ)  (.ِٖٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ِٕٗ/ِ(، اإلسعاد )ِّٓ/ٖانظر:ً 
 (.َُِ/ٓ(، الغرر البهية )ِّٗ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: َّٔ/ُِانظر: العزيز ) (ْ)
 (.ِٖٓانظر: اإلرشاد )ص:  (ٓ)
ره بعد بضع أسطر. (ٔ)  سيًذ
 (.ٓٓٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٕ)
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ل كمقابلو كنق (ِ)والبغوي (ُ)القاضيما اختاره  /ب[ُّٕ]ؿ/ السفر كما فيو من االنعقاد ىو
 ال ألنو التزاـ يبطل رخصة الشرع. (ّ)عامة األصحابعن 

ذا أطلقوه، ك (ْ)قاؿ يف اجملموع ابلصـو ُب السفر فإنو الظاىر أهنه أرادكا من ال يتضرر :ً 
 لو أفضل أما من يتضرر بو فالفطر لو أفضل فبل ينعقد نذره؛ ألنو ليس بقربة.

ر مسألة الصـو بقي (ٓ)حسن ما سلكو ا١تصنف وبو يعلم كحذؼ ما ُب  ،دىامن ًذ
مع اإلشارة إٔب رد ما فيو من إطبلؽ االنعقاد، كاألكجو عدـ انعقاد نذر القياـ ُب  (ٔ)أصلو

ما لو نذر صومن  ألنو ال يلزمو الوفاء بو ُب  ؛ا بشرط أف ال يفطر ُب ا١ترضالفرض ُب ا١ترضً 
ل حيث ال ا ٓتبلؼ القياـ ُب النفا١ترض إذ الواجب ُب النذر ال يزيد على الواجب شرعن 

 .(ٕ)يتضرر بو
كاستيعاب الرأس اب١تسح كرثليث الوضوء كالغسل كسجدة ربلكة أك شكر عند مقتضامها 

ُب حاؿ  (ركعة)ًنذر صبلة  (و) ،(ٖ)كعدـ الفرار من ثبلث فأًثر إف قدر على مقاكمتهه
عة ألهنما ال ينافياف القربة كإف انفيا (اقاعدً )ًونو   فيصح مع كصف القعود كإفراد الًر
عة فيبُت القعود كالقياـ  (ّبوخُ ) ،(ٗ)األًمل ها كبُت أف يقتصر عليها كأف يضه إليها ًر

ا ٓب جيز بو أخرل بتسليمة؛ ألف القياـ كإيقاعها ُب صبلة مثٌت أفضل كمن ٍب لو التزمها قائمن 
 .(َُ)ا جاز لو القعودالعقود أك التطوع قاعدن 

                                                 

 (.َُِ/ٓ(، الغرر البهية )ّٕٗ/ِ(، اإلسعاد )َُّ/ّانظر: ركضة الطالبُت ) (ُ)
 (.ُٓٔ/ٖالتهذيب ) (ِ)
فاية النبيو )َّٔ/ُِ(، العزيز )ِِّ/ِانظر: الوجيز ) (ّ)  ً،)ٖ/ِٖٗ.) 
 (.ْْٓ/ٖاجملموع ) (ْ)
 .(ّّٗ/ّلناكم )انظر: إخبلص ا (ٓ)
 (.ٓٓٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٔ)
 (.ْْٓ/ٖ(، اجملموع )ُّٔ/ُِ(، العزيز )َِْ-ُْٗ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ٕ)
 (.ٖٕٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ُِٓ/َُ(، النجه الوىاج )َِّ/ّانظر: ركضة الطالبُت ) (ٖ)
 (.َّٔ/ّكضة الطالبُت )(، ر ْْٗ/ُٖ(، هناية ا١تطلب )َِٓ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٗ)
 (.ِّٗ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ْْٔ/ٖ(، اجملموع )ُْٔ/ٖانظر: التهذيب ) (َُ)
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  .ُت أصلها دكف صفتهاأف القربة قد رلتـز مع صفة كرعي فعلم دبا تقرر
نذر التصدؽ بفضة فإنو ال جيزئ عنو التصدؽ بذىب على ما  وقد يشكل على ذلك

األصل ابلنسبة للعقإال أف جي (ُ)قالو صبع ود فأجزأ عنو ٓتبلؼ دينك فإنو ال اب نأف القياـً 
فأجزأ  او كإمنا انعقدت فيو ربعن نو فيود ال قر يقر العقة ألحدمها ابلنسبة لآلخر على أف أصال

كلو  ،عنو ما ىو قربة ذارية كأما ذلك فكل منهما قربة مستقلة فله جيز أحدمها عن اآلخر
أف فعل ُب غَت ا١تسجد أك منفردن نذر الصبلة ُب ا١تسجد أك اٞتماعة مثبلن  ا سقط  فرالفً 

ا مع عنو ا٠تطاب األصلي كالوصف الباقي ال مكنو اإلرياف بو كحده فعليو اإلرياف بو هنين 
ره ُب كصف  .(ْ)واؼبتويل (ّ)كالقاضي (ِ)األنوارو ًذ

  .ا: يسقط الوصف أيضن (ٓ)وقاؿ القاضي أبو الطيب
كفيو  ،األكٔب على ما إذا ٓب يقل أف الفرض األكؿ كالثاين على مقابلو (ٔ)وضبل ابن الرفعة

ر ُب نذره الظهر مثبلن  (ٕ)نظر، كٛتل غَته ر فيو العلى ما إذا ًذ  فرض. كالثاين على ما إذا ًذ
 .(ٗ)للناس لزمو ا٠تركج هبه كأف يؤمهه كأطب هبه (ٖ)أف يستسقي ولو نذر اإلماـ
ما لو نذر أف (َُ)قاؿ يف األـ  ً اف قضاء : فإف سقوا قبل ا٠تركج خرج كاستسقى ًك

                                                 

 (.ِْٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٖٓٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ّٔٗ/ُانظر: األنوار ألعماؿ األبرار ) (ُ)
 (.ّٖٓ/ُاألنوار ألعماؿ األبرار ) (ِ)
 (.ُِْانظر: فتاكم القاضي حسُت )ص:  (ّ)
فاية النبيو ) (ْ)  (.ِٓٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٖٕٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )َِٗ/ٖانظر:ً 
 (.ٖٕٗالتعلية الكربل )ص:  (ٓ)
 (.َِٗ/ًٖفاية النبيو ) (ٔ)
 (.ِٓٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٖٕٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ُْٔ/ٖانظر: التهذيب ) (ٕ)
 عند طوؿ انقطاعو.: ىو طلب ا١تطر االستسقاء (ٖ)
(، التعريفػػػات للجرجػػػاين ُّٗ(، ا١تطلػػػع علػػػى ألفػػػاظ ا١تقنػػػع )ص: ٖٗانظػػػر: ٖتريػػػر ألفػػػاظ التنبيػػػو )ص:  

 (.ُٕ)ص: 
 (.ّٔٗ/ِ(، التهذيب )ِِٓ/ِ(، اٟتاكم الكبَت )ِْٖ/ُانظر: األـ ) (ٗ)
 (.ِْٖ/ُاألـ ) (َُ)
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فإف نذر غَته االستسقاء  ،اا ففارو أك لنفسو فكغَته حىت يلزمو الصبلة كلو منفردن يصـو يومن 
نأف  (ّ)لكن انزع فيو الزركشيونو ؛ ألهنه ال يطيع(ِ)عن البغوي (ُ)نقاله كماابلناس ٍب ينعقد 
على أنو يلزمو ذلك بنفسو فقو٢ته ٓب ينعقد نذره ابلنسبة  (ٓ)كاألصحاب (ْ)نص الشافعي

 الستسقائو ابلناس.
ا أنو لو نذر أف أطب كىو من أىل ا٠تطبة لزمتو مع أيضن  (ٕ) عنونقاًل  (ٔ)وقضية كالمهما

أف ىذا ُب اإلماـ  (َُ)؛ ألف ا١تذىب ا١تنصوص(ٗ)وغّبه (ٖ)لكن انزع فيو األذرعييها، القياـ ف
ا على أف األذرعي انزع ُب أصل اللزـك نأف ا١تنفرد ال يسن لو كإال جاز أف أطب قاعدن 

 ا٠تطبة فبل يلـز ابلنذر.
ن نأف القصد من خطبة االستسقاء الدعاء ابلغيث كىو قربة فلزمت ابلنذر م وقد جياب

وهنا خطبة مشركع  (ذبديد وضوء)ًنذر  (و) ،ىذه اٟتيثية كإف ٓب يشرع للمنفرد من حيثً 
  .(ُُ)نأف صلى ابألكؿ صبلة ما ألنو عبادة

 من القرب اليت ٓب روضع لتكوف عبادة كغَته من صفات القربة. (ُِ)وعده الرافعي
و إال إف شرع  زئكلو نذر الوضوء كٓب جيزئو الوضوء عن اٟتدث بل يلزمو التجديد كال جي

                                                 

 (.َّْ/ّ(، ركضة الطالبُت )ّْٔ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ّٔٗ/ِيب )التهذ (ِ)
 (.ُِٓ/ُالديباج ) (ّ)
 (.ِْٖ/ُاألـ ) (ْ)
فاية النبيو )َٖٓ/ِ(، ْتر ا١تذىب )ٖٖٔ/ِانظر: البياف ) (ٓ)  ً،)ْ/ُْٓ.) 
 (.َّْ/ّ(، ركضة الطالبُت )ّْٔ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ّٔٗ/ِانظر: التهذيب ) (ٕ)
 (.ِّٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٕٗٓ/ُانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٖ)
 (.ٔٓ/ِ(، الغرر البهية )َٖٓ/ِ(، ْتر ا١تذىب )َٕٓ/ِظر: البياف )ان (ٗ)
 (.ِْٖ/ُانظر: األـ ) (َُ)
 (.ُِٗ/َُ(، النجه الوىاج )ْْٓ/ٖ(، اجملموع )ِٕٔ/ُانظر: التهذيب ) (ُُ)
 (.ُّٔ/ُِالعزيز ) (ُِ)
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  .ًما رقرر
فاه عن ،(ُ)كلو نذره لكل صبلة لزمو لكل صبلة  ً  كإذا روضأ هبا عن حدث

ره ُب أصل الركضة [/أُّٖؿ/] لكل صبلة الفرض  :، كمشل قولو(ِ)كاج  الشرع كالنذر ًذ
كالنفل كصبلة اٞتنازة دكف سجدٌب التبلكة كالشكر ك٨تو مس ا١تصحف بل نول استباحتو ٓب 

 الوضوء الواجب ابلنذر. أرج عن
و النية كيقتصر على صبلة ئجز تصبلة كإف نول بو صبلرُت ف أنو يلزمو لكلٌ  وأفهم ذلك

 استباحا ٦تا مر ُب أف ا١تتيمه لو نول بتيممو فرضُت ٍب يتوضأ لؤلخرل عن النذر أخذن 
عتُت صلوات فيتوضأ لكل  ،أحدمها عتُت ًر كصلى صبلة ٨تو الضحى كالورر إذا صبلىا ًر

ل ٤تتملو ًعتُت أك صبلة فيكفيو الوضر  الثاين قاؿ: كلو  (ّ)لكن رجح الشارح ،ء للجميعً 
 ما لو صلى على الكل دفعة. لكل ٓتبلؼصلى على ميت بعد ميت لزمو الوضوء 

أنو لو روضأ عن حدث كٓب يقصدىا ٓب جيز فصلها  :ا هبا عن حدثأيضن  (ْ)وأفهم قولو
 بو.

 القراءة اشًتط ُب إجزاء هبا عن نذره قصده هبا.: لو نول (ٓ)ونظّبه قوؿ الروايين
ما مر  ً مشى من بيتو )لنذر من  (و)، (ٔ)كخرج ابلوضوء الغسل إذ ال يسن ٕتديده

وب أفضل ،(ٕ)أك عمرة فيلزمو (جحب ؛ ألف ا١تشي ُب النسك غَت (ٖ)كإف قلنا: ابألصح أف الًر
  ،من أف ا١تشي أفضل ما صححولزومو على  (ُ)ا على بناء الرافعيردً  (ٗ)ذكره النوويمقصود 

                                                 

 (.ِّٕ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٖٕٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )َِّ/ّانظر: ركضة الطالبُت ) (ُ)
 (.ُّٔ/ُِظر: العزيز )ان (ِ)
 /ب(.َِٗشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ّ)
 (.ُّٔ/ُِانظر: العزيز ) (ْ)
 (.ُٕٖ/ُْتر ا١تذىب ) (ٓ)
 (.  ََٓانظر: )ص:  (ٔ)
 (.ْٗٔ-ْٖٔ/ُٓ(، اٟتاكم الكبَت )َُِ(، اللباب )ص: َِٖ/ِانظر: األـ ) (ٕ)
 (.ْٖٗ/ٖ(، اجملموع )ِْٕ/ٕ(، الوسيط )ّٖ/ْانظر: البياف ) (ٖ)
 (.ُّٗ/ّركضة الطالبُت ) (ٗ)
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ونو مقصودن  ونو مفضوالن كمعٌتً  مجاىدة النفس كنيل ا أنو معً  وبً   فيو مزااي ليست ُب الًر
القعود ُب  ما فيو من الثواب الكثَت، كقد يكوف ُب ا١تفضوؿ مزااي ليست ُب الفاضل كليسً 

القياـ عنو فاندفع ما ُب  ؛ ألف القعود ليس فيو مزية على القياـ بوجو فأجزأ(ِ)ا١تسألة السابقة
كإف ٓب جيـز كإال فمن  (ْ)رة أىلو لزمويدك ٍب إف صرح اب١تشي من  ،من االعًتاض (ّ)اإلسعاد

حيث أحـر كلو قبل ا١تيقات كانتهاؤه ُب اٟتج فراغ التحلل الثاين كإف بقي عليو رمي كمبيت 
 ،بقي عليو بعض أعما٢تا كإف (ٓ)ا ٟتجو فالعربة على األكجو بتحللو الثاينكعمرة القارف ربعن 
بن  (ٔ)كُب العمرة فراغها ا كلو أفسده أك فات كجب كلو ُب حاؿ النسك الًتدد ُب حوائجو رًا

ال ُب فاسد كعمرة ٖتلل ٓتركجو ابلفساد كالفوات على أف أرجو  (ٕ)عليو ا١تشي ُب القضاء
دـ التمتع ،عن نذره وب كلو مع القدرة اإلجزاء لكن فيو دـً  كأيٍب بو حيث ال  كال منع الًر

 . (ٗ)اكال  ينعقد نذر النسك حافين  ،(ٖ)عذر
ا فيجب خلع النعلُت : ألنو ليس بقربة لكن األكٔب دخوؿ مكة حافين (َُ)قاؿ يف اجملموع

ما لو نذر ا١تشي أك إطالة قياـ الصبلة نبو عليو  ُب ىذه ا١تسافة كغَتىا ٦تا يسن فيو اٟتفاءً 
 .(ُِ)كغَته (ُُ)اإلسنوم

لزمو من بيتو كإف ٓب يصرح بذلك كال نواه كاإلحراـ من  شي إىل اغبـرولو نذر اؼب

                                                                                                                                          

 (.ُّٖ/ُِالعزيز ) (ُ)
 (.  ََٓانظر: )ص:  (ِ)
 (.ٕٔٗ/ِاإلسعاد ) (ّ)
 (.ٖٓٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ِْٕ/ٕ(، الوسيط )ٖٓانظر: التنبيو )ص:  (ْ)
 (.َّّ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ُْٓ/ٖ(، التهذيب )ْٓٗ/ْانظر: البياف ) (ٓ)
 (.َُ/ُُ(، ْتر ا١تذىب )ِْٖ/ُٖ(، هناية ا١تطلب )ْْٕ/ُٓ) انظر: اٟتاكم الكبَت (ٔ)
 (.ّْٖ/ُِ(، العزيز )ُْٓ/ٖ(، التهذيب )ّْٔ/ّانظر: حلية العلماء ) (ٕ)
 (.ِْٔ/ُٖ(، هناية ا١تطلب )ُْٓ/ٖ(، التهذيب )ٖٓانظر: التنبيو )ص:  (ٖ)
 (.ُُٕ/َُ(، النجه الوىاج )ِّّ/ّ(، ركضة الطالبُت )ُٓٓ/ٖانظر: التهذيب ) (ٗ)
 (.ّْٗ/ٖاجملموع ) (َُ)
 (.ُٗٗ/ٗا١تهمات ) (ُُ)
 (.ٖٔٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ُُٕ/َُ(، النجه الوىاج )ُُّ/ْانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ُِ)
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ا أك إٔب بيت ل ا أك معتمرن كلو قاؿ: هلل علي أف أمشي لغا ما ٓب ينو حاجن  (ُ)ا١تيقات
 .(ِ)اٟتراـ

أك على  ،(ّ)ا لزمو إال إف أراد إلزاـ رجليو خاصة: هلل على رجلي اٟتج ماشين ولو قاؿ
ائناف عن الذات كإف قصد إلزامهامطلقن رقبيت أك نفسي لزمو  كيلحق ٔتن نذر  ،(ْ)ا؛ ألهنماً 

تفاء ابلدـ  ب من نذر اإلفراد فقرف أك ٘تتع فإف نذرمها إبفراد ٓب يلزمو دـ العدكؿ ًا ا١تشي فًر
وف األفضل ا١تأٌب بو من جنس النذكر  .(ٓ)ا١تلتـز معً 

وب أك القراف فتمتع ف قرف لزمو بهو أفضل أك التمتع كبو فارؽ عدكلو من ا١تشي إٔب الًر
 .(ٔ)دماف

ذا زايرة قبور سائر األنبياء كاألكلياء حىت للنساء بي  نذر زايرة قربه ملسو هيلع هللا ىلص ًك  مر ما على ٍتًك
غَتىه فإنو ال ينعقد إال من  ٓتبلؼ نذر زايرة قرب (ٖ)والقمويل (ٕ)عن ابن الرفعةُب اٞتنائز 

 . (ٗ)الرجل
اة  نذر رعجيل الًز ي ًك أف اشتدت حاجة مستحقيها أك التمسوىا من ا١تًز حيث ندبً 

 .(َُ)أك قدـ الساعي قبل ٘تاـ حولو

                                                 

فاية النبيو )ْٕٓ/ٖانظر: اجملموع ) (ُ)  (.ٕٖٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ُّْ/ٖ(،ً 
 (.ُٓٓ/ٖ(، التهذيب )ّْٕ/ّ(، حلية العلماء )ْْٖ/ُانظر: ا١تهذب ) (ِ)
 (.ِْٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْٔٗ/ٖ(، اجملموع )َّْ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ِْٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٖٗٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ّّٓ/ّانظر: ركضة الطالبُت ) (ْ)
 (.ٖٔٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ِّّ/ّ(، ركضة الطالبُت )ّٖٔ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 انظر: ا١تصادر السابقة. (ٔ)
 (.ُّٗ/ٖالنبيو )ًفاية  (ٕ)
 (.ُِٔ-ُُٔ/ِ(، إعانة الطالبُت )ّٕ/ّ(، هناية احملتاج )ُُِ/ِانظر: الغرر البهية ) (ٖ)
 (.ّّْ/ٓ(، حاشية اٞتمل )ٕٖٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ْٕٔ/ٖانظر: اجملموع ) (ٗ)
(، ُٕٔ/ُ) ل البػػن ريميػػةالفتػػاكل الكػػرب كانظػػر: ُب حكػػه نػػذر زايرة قػػرب النػػ  ملسو هيلع هللا ىلص كسػػائر قبػػور األنبيػػاء،  

 (َّٓريسَت العزيز اٟتميد )ص: 
 (.ِٓٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٖٗٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ُٕٓ/ِانظر: فتاكم ابن الصبلح ) (َُ)
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اف إمامن ٨تو أك  (طوؿ قراءة)ًنذر  (و)  ً ا حيث سن لو ذلك بشرطو سجود كإف
ونو إماـ ٤تصورين إٔب آخره،   ً واستوضحو ، (ُ)ذكره البلقيِبالسابق ُب صفة الصبلة من

 عليو اإلمامة كٓب مكنو االستنابة. /ب[ُّٖ]ؿ/ تفيما إذا رعين (ِ)الشارح
ٔتا إذا صرح بطو٢تا ُب الصبلة اليت أيـ فيها أما لو قاؿ: نذرت طوؿ  والذي يتجو تقييده

ا كقرينة اٟتاؿ ال ىو سنة مطلقن  نها من حيثا ألف رطويلها مالقراءة ُب الصبلة فيلزمو مطلقن 
 مدخل ٢تا ُب ٗتصيص النيات.

 (ْ)كغَتمها (ّ)أنو ال فرؽ ُب ذلك بُت الفرض كالنفل كرقييد الشيرُت امث الذي يتجو أيضً 
 نأف النقل ال يلـز فكيف ا ١تن أخذ ٔتفهومو معلبلن ابلفرض جرم على الغالب على خبلفن 

كمعٌت لزـك الصفة فقط أنو مىت  ،من لزـك القياـ ُب النفل ابلنذر (ٓ)يلزمو صفتو كيرده ما مر
 ىنا من اٟتمل كالتوجيو. (ٔ)فبل فاندفع ما للشارح أكجد موصوفها لزمتو كإال

بلـ أصلولشهر أك غَته خبلفن  (صـو)ًنذر  (و)  ً بوالء كىو ظاىر أك  (ٕ)ا ١تا يومهو
شهر مفرؽ فيلزمو التفريق :أم (بتفريق) اف مفضوالن  معوً   ١تا مر ُب ا١تنفي ُب اٟتج، كإفً 

ما اعترب الوال ء ُب صـو الكفارة كاألكقات يتعُت للصياـ كألف الشرع  اعتربه ُب صـو التمتعً 
 .(ٖ)ابلتعيُت لو

فإف كأب ٓب  سب لو  (ٗ)أجزاء التتابع عن ا١تتفرؽ ُب نظَته من االعتكاؼ و ذا فارؽ
                                                 

 (.ُّٔ/ْالتدريب ) (ُ)
 /ب(.َِٗشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ِ)
 (.َُّ/ّ(، ركضة الطالبُت )َّٔ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
فاية النبيو )ُْٔ/ٖ(، التهذيب )ِِْ/ُٖطلب )انظر: هناية ا١ت (ْ)  ً،)ٖ/ِٖٗ.) 
 (.  ََٓانظر: )ص:  (ٓ)
 /ب(.َِٗشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ٔ)
 (.ٓٓٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٕ)
 (.ُُِ/ٓ(، الغرر البهية )َّٗ/ّ(، ركضة الطالبُت )ُٕٓ/ٖانظر: التهذيب ) (ٖ)
 الشيء كاإلقباؿ عليو. : لزـكلغة االعتكاؼ (ٗ)
ر ل.اصطالحا   : ىو مبلزمة ا١تسجد للصبلة كًذ
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ل يومُت ا إال ٜتسة عشر عمبلن من الشهر كلو انقصن   بقضية التفريق من إسقاط يـو بُتً 
 .(ُ)من صومو

 ا رعُت كمثلو الصبلة ٓتبلؼ الصدقة.كقتن أنو مىت عُت للصـو  وعلم من ذلك
اة. (ِ)واستبعد األذرعي الًز  جواز أتخَتىا عن الوقت ا١تعُت ٍب ْتث حرمتو بغَت عذرً 

 فزع
علي أف  يشَبط يف انعقاد نذر القربة اؼبالية التزامها ُب الذمة أك إضافتها إٔب معُت ملكوً 

 .(ّ)ًعلي أف أعتق عبد فبلف  أرصدؽ بدينار أك بذا ٓتبلؼ إضافتو ١تعُت ملكو غَته
ا فعلى أف أعتقو أك ا أك إف شفى ل مريضي كملكت عبدن : إف ملكت عبدن وينعقد بقولو

ر إف دخل ا فأعتقو أك فعبدم حي ا إف ملكتو أك إف اشًتل عبدن إف شفى فعلي أف أعتق عبدن 
كت ىذا الدار كاألخَتة ٦تا استثٍت من اشًتاط علي أك إف ملكتو أك إف شفى مريضي كمل

ا ا أك ىذا العبد أك إف شفي مريضي كملكت عبدن فعلي أف أعتقو ال بقولو: إف ملكت عبدن 
بشرط كىو ليس مالكا حاؿ التعليق  (ْ)[ريةاٟتي ]ر؛ ألنو ٓب يلتـز التقرب بقربة بل علق فهو حي 
 .(ٓ)فلغى

ا ك ألفن ا فعلي أف أىبإف خرج ا١تبيع مستحقن  :نأف قوؿ البائع للمشًتم (ٔ)وأفٌب الغزايل
ه يراه ٔت  ذىب معترب.لغو ما ٓب  كه بصحة حًا

                                                                                                                                          

النهايػػػة ُب غريػػػب اٟتػػػديث  (،ِٖ/ِمشػػػارؽ األنػػػوار ) (،ُْٗانظػػػر: ا١تطلػػػع علػػػى ألفػػػاظ ا١تقنػػػع )ص:  
(ّ/ِْٖ.) 

 (.َْٖ/ٖ(، اجملموع )ُٕٓ-ُْٕ/ِ(، فتاكم ابن الصبلح )ّٗٔ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.َْٗ/ِ(، إعانة الطالبُت )ُُِ/ّ(، هناية احملتاج )ُٖٓ/ُلب )انظر: أسٌت ا١تطا (ِ)
 (.ٕٗٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )َّّ/ّ(، ركضة الطالبُت )ّّٔ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
تػػػػب  ،ُب األصػػػػل "اٞتزيػػػػة"، كىػػػػو رصػػػػحيف، كا١تثبػػػػت ىػػػػو مػػػػا يقتضػػػػيو سػػػػياؽ الكػػػػبلـ (ْ) ػػػػذلك ُبً  كىػػػػوً 

 .(ٕٗٓ/ُمثل: أسٌت ا١تطالب ) الشافعية
 (.ِّٕ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْٔٓ/ٖ(، اجملموع )ّْٔ/ُِنظر: العزيز )ا (ٓ)
 (.ُُٓفتاكم الغزإب )ص:  (ٔ)
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ا١تباحة، كنظر فيو  (ُ)ه الشيخافاوأقر  انت قربة إال أهنا على ىذا الوجوً  ألف ا٢تبة كإفً 
عتُت ذا فللو علي أف أصلي ًر  .(ِ)ٔتا لو قاؿ: إف فعلتً 

ما يعله نأف االلتزاـ ُب ىذه يصدؽ بوجو صحيح كىو إف كفقٍت ل لفعلوً  وقد جياب
ا كىو ، كُب مسألتنا ال  تمل ذلك؛ ألنو علق ٓتركج ا١تبيع مستحقن (ّ)٦تا أيٌب ُب نذر اللجاج

ال يتصور فيو ذلك، ك٨توه ٦تا أيٌب ٍب فتفصيل بعضهه بُت أف يكوف ا١توىوب لو ٦تن يقصد 
العآب كالصاّب فيلـز كبُت غَته فبل  يرد ٔتا رقرر. التقرب اب٢تبة لوً 

سوة  .(ٓ)انصرؼ للمسله فقط (ْ)يتيه كلو  نذرً 
ونو فقَتن : أخذن (ٔ)قاؿ األذرعي أك  (بيـو شك) صـو نذر (ولغا) ،اا من رعليلهه كرقييدً 

صبلة بعض  (بعض يـو و)ا نذر صـو غل (و) ،(ٕ)فيو ألنو معصية :عيد أك رشريق أم
وع كرشهد خبلفن   (ركعة) بلـ أصلوًسجدة كًر ة كال صفة ؛ ألف ذلك ليس بقرب(ٖ)ا ١تا يومهوً 

 .(ٗ)التقرب بسجدة ببل سبب حراـ٢تا بل 
وعن  (ُُ)وأصلها (َُ)وقوؿ الروضة عة ابرفاؽ للفرعُت أملو نذر ًر على الوجو  :ا لزمو ًر

                                                 

 (.َّْ/ّ(، ركضة الطالبُت )ّْٔ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ّٕٓ/ْ(، ٖتفة اٟتبيب )َُٔ/ِ(، اإلقناع للشربيٍت )ٕٗٓ/ُانظر: أسٌت ا١تطلب ) (ِ)
 (.  ُّٓانظر: )ص:  (ّ)
 : فقد الص  أابه قبل البلوغ، كُب الدكاب: فقد األـ.يف الناس اليتم (ْ)
 (.ٕٗٔ/ِ(، ا١تصباح ا١تنَت )ْٓٔ/ُِ(، لساف العرب )ُِٗ/ٓانظر: النهاية ُب غريب اٟتديث ) 
 (.َُّ/َُ(، النجه الوىاج )َّٓ/ّ(، ركضة الطالبُت )ّْٔ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ٖٗ/ْ(، حاشية اٞتمل )ُّٖ/ٔهناية احملتاج )(، ٕٗٓ/ُانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٔ)
 (.ْْٓ/ُٖ(، هناية ا١تطلب )ّّٓ/ّ(، حلية العلماء )ّْٗ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٕ)
 (.ٓٓٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٖ)
 (.ِٖٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ْٕٖ/ٖ(، اجملموع )َْٓ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ٗ)
 (.ُّّ/ّركضة الطالبُت ) (َُ)
 (.ّّٕ/ُِانظر: العزيز ) (ُُ)
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ما بينو ُب اجملموع وعً   .(ُ)ابنعقاد نذر الًر
الطبلؽويصح نذر بعض النسك ال بعض  ،(ِ)، ألنو لو أحـر ببعضو انعقد بنسكً 

ما بينتو ُب حاشية اإليضاحالطواؼ إذ ال يصح ال  .(ّ)تطوع بشوط منوً 
بلـ ًعلي أف أحج ىذه السنة كال يتقيد هبا خبلفن   (حج عْب)لغا نذر  (و) ا ١تا يومهوً 
 .(ْ)أصلو
اف علي ] (ضاؽ)قد  (و) أفً  [ مائة /أُّٗؿ/الوقت نأف ٓب يبق منها ما يسع ذىابوً 
 .(ٔ)ا التزمو، كٓب يبق إال يـو ألنو ال يتأرى اإلرياف ٔت(ٓ)فرسخ

ر أنو البد من استحالة إدراؾ اٟتج عادة فمىت أمكن ُب العادة  (ٕ)كظاىر ٘تثيلهه ٔتا ًذ
 كإف نذر انعقد حىت يلزمو القضاء إذا فارو رلك السنة.

 ا .كلو ضبط ذلك ابلعادة الغالبة ٓب يكن بعيدن 
 .(ٖ)سبلـفبل يلغو لكن إمنا يستقر ابجتماع شرائط حجة اإل أما إذا مل يضق الوقت
 .(ٗ)رعينت فإف انقضت كٓب يتمكن فبل قضاء ومٌب عْب سنة للحج

                                                 

 (.ْٕٖ/ٖاجملموع ) (ُ)
 (.ِِْ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٖٓ/ُ(.أسٌت ا١تطالب )َُُ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ِ)
 (.َِٓحاشية اإليضاح )ص:  (ّ)
 (.ٓٓٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ْ)
أنػػو سػػكن،  : ثبلثػػة أميػػاؿ أك سػػتة، ٝتػػي بػػذلك ألف صػػاحبو إذاالفرسػػخ (ٓ) مشػػى قعػػد كاسػػًتاح مػػن ذلػػكً 

 كىو كاحد الفراسخ.
 ذراع، أك ما يساكم ٙتانية أًياؿ. ُِ، َََكمقداره اب١تقاسات ا١تعاصرة:  
ا١تعػػػآب األثػػػَتة ُب  ،(ْٖٔ/ِ(، ا١تصػػػباح ا١تنػػػَت )ْْ/ّ(، لسػػػاف العػػػرب )ّٖ/ُانظػػػر: مشػػػارؽ األنػػػوار ) 

 .(ُُ)ص:  السنة كالسَتة
 (.ُّْ/ّ(، ركضة الطالبُت )َِٕ/ٕ(، الوسيط )ِْٓ/ُٖب )انظر: هناية ا١تطل (ٔ)
 (.ُّْ/ّ(، ركضة الطالبُت )ّّٕ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.ٖٓٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ِٖ/ُُ(، ْتر ا١تذىب )ْٗٗ/ْانظر: البياف ) (ٖ)
 (.ُِّ/ّ(، ركضة الطالبُت )ْْٖ/ُٖ(، هناية ا١تطلب )ْْٖ/ُانظر: ا١تهذب ) (ٗ)
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 .(ُ)كإمنا كجب قضاء صبلة كصـو منذكرين منع منهما لوجوهبما مع العجز ٓتبلؼ اٟتج
على دخوؿ الوقت ٓتبلؼ ا١تكتوبة ال يلـز إال  والواجب ابلنذر وإف توقف اإلتياف  ا

 بدخولو.
الصـو مع أف ا١تنع من النية ال مكن كا١تكره على رناكؿ ا١تنع من  (ِ)وصوب يف اجملموع

األسَت أأيًل خوفن   ا من القتل.الفطرة ال يفطرً 
ابأللف ُب نسخ كإسقاطو ُب  (اغبراـ)مع قصد البيت  (إتياف بيت هللا ال)لغا نذر  (و)

 .(ّ)أخرل نأف قصده غَته كلو مسجد ا١تدينة كاألقصى أك أطلق
كإمنا لـز  ،(ْ)جيب قصده ابلنسك فله جيب إريانو ابلنذر فؤلنو مسجد ال أما األوؿ

ورين ابلنذر؛ ألنو عبادة ُب نفسو كىو ٥تصوص اب١تسجد فإذا   االعتكاؼ ُب ا١تسجد ا١تًذ
ًاف للمسجد فيو فضل كللعبادة فيو مزيد ثواب فكأنو التـز فضيلة ُب العبادة ا١تلتزمة 

 .(ٓ)كاإلرياف ٓتبلفو
 يصدؽ ابلكعبة كسائر ا١تساجد كٓب يقيده بلفظ كال نية، أما إذا فؤلف بيت ل وأما الثاين

بن حج أك عمره ماشين  )بنسك( عليو إريانو (فيجب)نول البيت اٟتراـ  ألف القربة  ؛اا أك رًا
التلفظ ببيت ل اٟتراـ أك ، كالنذر ٤تموؿ على الوا(ٔ)بذلك إمنا رته ُب إريانو يتو نجبً 

مزدلفة التلفظ اب١تسجد اٟتراـ أك بي  ً بيت أيب جهل أك مكاف من اٟتـر ت من بيوت مكةً 
ما قااله إذ حرمة اٟتـر شاملة ٞتميع  (ٖ)كإف انزع فيو البلقيٍت (ٕ)كإف قاؿ: ببل حج كال عمرةً 
ر، ك٨توه ُب رنفَت الصيد كغَته.  ما ًذ

                                                 

 (.ُُٗ/َُ(، النجه الوىاج )ّٖٔ/ُِ(، العزيز )ُٕٓ/ٖيب )انظر: التهذ (ُ)
 (.ْٓٗ/ٖاجملموع ) (ِ)
 (.ِٕٗ/ٕ(، الوسيط )ٖٓ(، التنبيو )ص: ْٖٔ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ّ)
 (.ٕٖٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ِّٓ/ّ(، ركضة الطالبُت )ْْٖ/ُانظر: ا١تهذب ) (ْ)
 (.ُُِ/ٓلغرر البهية )(، إْٓ/ٖ(، اجملموع )ِّٗ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ُّٓ/ٖ(، ا١تهذب )ِٕٗ/ٕ(، الوسيط )ّْْ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ٔ)
 (.ِّْ/ّ(، ركضة الطالبُت )ّٖٖ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
 /ب(.ِٕٗ/ؿْرصحيح ا١تنهاج ) (ٖ)
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من غَته  (ُ)[رشبث] نأف النسك أشد وفارؽ ما لو نذر أضحية على أف ال يتصدؽ  ا
لفظ أف نذر أف  ًك ر لفظ االنتقاؿ كالذىاب كا١تضي كا١تصَت كالسَت ك٨توىاً  اإلرياف فيما ًذ

لو ُب نذر الترب  (ِ)مس بثوبو الكعبة أك اٟتطيه  .(ّ)رىذاً 
لق بفتح ا١تعجمة غلق كنذر الغ الُتمنهما ك يمكيقاؿ لو:  أما نذر اللجاج والغضب (و)
بقصد حث نفسو أك  :مأ (ثا حبَ هقبتعلي)امها التز  :ربة أمالق :فإمنا يتحقق أم (ْ)كالبلـ

و  ذا أك  (منع)يقصد  (أو)غَته على فعل شيء أك رًر قولو: إف فعلتً  ر من ذلكً  ١تن ًذ
ذا صـو كصبلة ك فإف التـز فيو قربة أك قرابن  (ٓ)إف ٓب أفعلً  ٔتا  (وفاء)ما إصدقة كجب عليو ً 

 .(ٔ)روقف على ٨تو اخًتت فيفعل ما اختاره منهما من غَت (أو كفارة ديْب)نذره 
ظهر أمي كنول الطبلؽ كالظهاروفارؽ ما لو قاؿ   .: أنتً 

: بتميز فإنو يتوقف على ذلك ابالحتياط ألمر البضع كنأف ا١ترَت فيو ٍب ينوم وقلنا
 ابللفظ فصرؼ بلفظ آخر ٓتبلفو ىنا.

 من حيث ؛ ألنو يشبو النذر من حيث أنو التـز قربة كاليمُتوإمنا خيّب يف نذر اللجاج
إف قتلتو  :من رعُت الكفارة ففي قولو لعبده (ٖ)ًالرافعي  (ٕ)ا ١تا صححو ُب اٟتاكما١تنع خبلفن 

 بضه التاء أك فتحها فعلى عتقك فترَت بُت عتقو كالكفارة.

                                                 

تػػب الشػػافعية مثػػل: أسػػٌت ا١تطا (ُ) ػػذلك ُبً  لمػػة، كا١تثبػػت ىػػو األقػػرب، كىػػوً  لػػب ُب األصػػل فػػراغ ٔتقػػدارً 
(ُ/ٖٕٓ.) 

ن كزمـز كا١تقػاـ، كزاد بعضػهه اٟتجػر، أك مػن ا١تقػاـ إٔب : اغبطيم (ِ) حجر الكعبة، أك جداره، أك ما بُت الًر
ن األسود إٔب الباب إٔب ا١تقاـ حيث يتحطه الناس للدعاء، الباب  .أك ما بُت الًر

 (.  َُٓٗاحمليط )ص:  (، القاموسَُْ/ُِ(، لساف العرب )َُُٗ/ٓانظر: الصحاح ) 
 (.ُِْ/ٓ(، الغرر البهية )ْْٕ/ٖ(، اجملموع )ّٖٖ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ُِٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ٕٓٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ِْٗ/ّانظر: ركضة الطالبُت ) (ْ)
 (.ُْٕ/ٖ(، التهذيب )ْٕٓ/ْ(، البياف )ِّٔ/َُانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٓ)
 (.ْٗٓ/ٖ(، اجملموع )ُُِ/ٕ، الوسيط )(ٖٓانظر: التنبيو )ص:  (ٔ)
 (.ْْٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٕ)
 (.ِْٗ/ُِالعزيز ) (ٖ)
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ذا فمإب صدقة كُب سبيل ل يترَت بُت التصدؽ بكل مالو علي من وقولو : إف فعلتً 
اف  ،الثانية، كبُت الكفارة كىذا مستثٌت من اشًتاط علي شاء ُب األكٔب علي القراءة ُب فإفً 

إف رزقٍت ل دخوؿ الدار كإف دخلت الدار كأراد ذلا١تعلق عليو مرغوابن  ك فمإب صدقة  فيوً 
 .(ُ)اينن علزمو التصدؽ بكلو 
ٔتا إذا ٓب يكن عليو دين ال يرجو أكفاه أك لو من رلزمو  (ّ)كاألذرعي (ِ)وقيده الزركشي

تو كىو  تاج إٔب صرفو كإال ٓب ينعقد نذره بذلك لعدـ رناكلو ٟترمة التصدؽ بو، كمنو نفق
يؤخذ أنو ال يلزمو التصدؽ ٔتا يسًت بو عورة كىو أحد كجهُت هنيهما: لزكمو؛ ألنو من 

اف (ْ)مالو فارة كٓب يزد فت /ب[ُّٗ]ؿ/ أما لوً  عُت الكفارة تا١تعلق غَت قربة أك قاؿ: فعليً 
، كٖترمو على اآلخر بنحو (ٓ)إف فعلتو فعلي أف أطلقك لزمتو بنحو موت أحدمها فإذا قاؿ:

ًل ا٠تبز لزمتو ٔتورو قبل أًلو؛ ألف ىذه آف أأك فعلي  ،رضاع قبل التطليق، كبعد الفعل
ورات إمنا رشبو اليمُت ال النذر ؛ ألف ا١تعلق غَت قربة فإف قاؿ: فعلي نذر أَت بُت (ٔ)ا١تًذ

اف ذلك ُب نذر التربر فسيأٌب (ٕ)ا ١تا ُب اٟتاكمبلفن قربة كالكفارة خ أك  (ٖ)أكائل اإلماف فإفً 
 مُت لغا ألف اليمُت ال يثبت ُب الذمة.

اف نذر رربر ولو قاؿ : نذرت هلل ألفعلن لزمتو الكفارة  إف حنث كنول اليمُت كإالً 
 .(َُ)وجـز بو يف األنوار، (ٗ)كما حبثو الرافعي

                                                 

 (.ِِٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٕٔٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ْٖٓ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ُ)
 (.ٕٔٓ/ُانظر: أسٌت ا١تطلب ) (ِ)
 انظر: ا١تصدر السابق. (ّ)
فاية النبيو )(َْٔ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ْ)  (.ٕٔٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ِٖٗ/ٖ،ً 
 (.ٕٔٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ِٔٗ/ّ(، ركضة الطالبُت )ُِٓ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ِٔٗ/ّ(، ركضة الطالبُت )ُِٓ/ُِ(، العزيز )ُْٗ/ٖانظر: التهذيب ) (ٔ)
 (.ْْٔاٟتاكم الصغَت )ص:  (ٕ)
   .(ُٕٓانظر: )ص:  (ٖ)
 (.ُِٓ/ُِالعزيز ) (ٗ)
 (.ِّٖ/ُاألنوار ألعماؿ األبرار ) (َُ)
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ًما لو قاؿ لزكجتو:   (ُ)أدخل الدار مُت ال نذر ألنو ٓب يلتـز قربة: ابتداء علي إف وقولو
قولو: كل ال أطلقك أك ابتداء مإب صدقة أك  إف دخلت الدار فللو علي أف أطلقك؛ ألنوً 

 ُب سبيل ل لغو.
رغوب فيو رربر، كغَته فللكقد  تمل الصيغة النذرين فَتجع حينئذ إٔب قصد الناذر 

 .(ِ)ٞتاج
ل منها اترة يتعلق  نأف الفعل إما طاعة أك معصية أك (ّ)وضبطوه مباح كااللتزاـ ُبً 

 ً  ،تفقف صليت  تمل التربر نأف يريد إف ك إابإلثبات كاترة ابلنفي فاإلثبات ُب األكؿ
ا  إذ ال بر كاللجاج نأف يقاؿ لو: صل فيمتنع، كيقوؿ ذلك، كالنفي فيو ال يتصور إال ٞتاجن 

إف شربت ا٠تمر بعد أف أمر بو ٞتاج فقط، كالنفي فيو كاإلث ،ُب ررؾ الطاعة بات ُب الثاينً 
إف شربت ا٠تمر بعد أف  ،ا إذ ال بر ُب ررؾ الطاعةإال ٞتاجن ال يتصور  كاإلثبات ُب الثاينً 

نع من كاللجاج نأف مي  ،ف عصمتإيد ر يأمر بو ٞتاج فقط، كالنفي فيو  تمل التربر كنأف 
أف يريد إبا كإثبااتن ما ا١تباح فيتصور إف فيو نفين أالشرب فيقوؿ: إف ٓب يشرب ك  ف ٓب آًل أك ً 

كلو قاؿ: إف سله مإب كىلك فبلف أعتقت عبدم كطلقت  ،(ْ)أيمر فيقوؿ: إف أًلت
امرأٌب انعقد نذره على سبلمة مالو فقط؛ ألنو ا١تباح، كيلزمو ُب اٞتزاء عتق رقبة عبده فقط؛ 

 .(ٓ)ألنو الطاعة قالو الركايين
ها اليت ررب (ٔ)من اعتبار علي كلو قاؿ: إف فعلتو فأماف البيعة استثُب أيضً وىو م

                                                 

 (.ٕٔٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ِٔٗ/ّ(، ركضة الطالبُت )ُْٗ/ٖانظر: التهذيب ) (ُ)
 (.ِّْ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٕٗ/ّ(، ركضة الطالبُت )ِِٓ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ِّْ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٕٔٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ُْٔ/ٖانظر: اجملموع ) (ّ)
 (.ٕٔٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ِٖٗ-ِٕٗ/ّ(، ركضة الطالبُت )ِّٓ-ِِٓ/ُِظر: العزيز )ان (ْ)
 (.ّٖٓ/َُْتر ا١تذىب ) (ٓ)
انػػت البيعػػة علػػى عهػػد رسػػوؿ أديػػاف البيعػػة (ٔ) : البيعػة: ا١تبايعػػة، أم:  لػػف هبػػا عنػػد ا١تبايعػػة كاألمػر ا١تهػػه، ًك

الراشػػػػػدين اب١تصػػػػػافحة، فرربهػػػػػا اٟتجػػػػػػاج، مشػػػػػتملة علػػػػػى الطػػػػػبلؽ كاإلعتػػػػػاؽ كالنػػػػػػذكر  ل ملسو هيلع هللا ىلص كا٠تلفػػػػػاء
 .كالصدقات كأماف مغلظات
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مشتملة على ٨تو طبلؽ كعتق كحج كصدقة الزمة ٕب كمثلو فأماف ا١تسلمُت  (ُ)[اٟتجاج]
نو هبما أك اليمُت ابهلل أك ٓب  ينو يطبلؽ البيعة كطبلقها انعقدت م الزمة ٕب فإف نول ٨تو

 .(ِ)ا لغاشيئن 
ذا ك ىو لغو حيث ٓب ينو كيقع م ثَت حالة الغضب العتق يلزمٍت ال أفعل أك ألفعلنً  نً 

ذا فعبدم حي  إف فعلتوً  ر بو التعليق؛ ألف العتق ال  لف بو إال على كجو التعليق كااللتزاـً 
 أك فعلي عتق فحينئذ فهو عند قصد اٟتث أك ا١تنع نذر ٞتاج.

ما أيضن  فلغو غَته ر أكبنحو كالعتق أك الطبلؽ ابٞت أما اغبلف ا؛ ألف ذلك غَت مُتً 
 عله ٦تا مر ُب ابهبا.

ما رقرر. لو ُب عتق التزموً   ىذاً 
ذا فعبدم حي  أما كبو ما ُب اجملموعر ففعلو فإنو معتق قطعن إف فعلتً   ً ؛ ألف ىذا (ّ)ا

سفو أك بمن احملجور عليو  (لغا)بسببو  :أم ((ْ)وحبجر) ،٤تض رعليق اللتزاـ فيو بنحو علي

                                                                                                                                          

(، ا١تصػػػػػػباح ا١تنػػػػػػَت ِْٕ(، ا١تطلػػػػػػع علػػػػػػى ألفػػػػػاظ ا١تقنػػػػػػع )ص: ِٕٔانظػػػػػر: ٖتريػػػػػػر ألفػػػػػػاظ التنبيػػػػػو )ص:  
(ُ/ٔٗ.) 

تب الشافعية  ما أثبتُب األصل "اللححاج"، كالصحيح  (ُ)  .(ٕٕٓ/ٌُت ا١تطالب )مثل: أس ًما ُبً 
: اٟتجاج بن يوسف بن اٟتكه بن أىب عقيل بن مسعود بػن عػامر بػن معتػب بػن مالػك بػن  واغبجاج ىو 

نػػو، فقهػػره علػػى مكػػة كاٟتجػػاز، فػػواله ىػػػ، رػػؤب قتػػاؿ ابػػن الػػزبَت، رضػػى ل عَْ، كلػػد سػػنة ًعػػب الثقفػػى
عبػػػػد ا١تلػػػػك اٟتجػػػػاز ثػػػػبلث سػػػػنُت، ٍب كاله العػػػػراؽ عشػػػػرين سػػػػنة، رػػػػوَب بواسػػػػط كدفػػػػن هبػػػػا، سػػػػنة ٜتػػػػس 

 كرسعُت.
 (.ِّٔ/ُُ(، الواُب ابلوفيات )ِٗ/ِ(، كفيات األعياف )ُّٓ/ُانظر: هتذيب األٝتاء كاللغات ) 
 (.ِٗٗ/ّكضة الطالبُت )(، ر َِٓ/َُ(، البياف )ُْٗانظر: التنبيو )ص:  (ِ)
 (.َْٔ/ٖاجملموع ) (ّ)
 : ا١تنع كالتضييق.يف اللغة اغبجر (ْ)
 : مصدر حجر عليو القاضي  جر حجرا إذا منعو من التصرؼ ُب مالو.اصطالحا 
(، لسػػػاف العػػػػرب ِّْ/ُ(، النهايػػػة ُب غريػػػب اٟتػػػديث )َّْانظػػػر: ا١تطلػػػع علػػػى ألفػػػاظ ا١تقنػػػع )ص:  

(ْ/ُٕٔ.)   
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عتق ىذا العبد، كالصدقة بو ألهنا عباررو ابلنسبة إليو ا أك رربرن عيٍت ٞتاجن  (نذر ماؿ) فلس اً 
؛ ألنو إمنا (بذمة مفلس)، كال نذر ماؿ (ُ)نذر قربة بدنية إذ ال حجر عليو ُب ذلك (ال)

يف  (ِ)كما جـز بو الشيخافيؤديو بعد فك اٟتجر كال حجر عليو ُب ذمتو كال بذمة سفيو 
بلمهما خبلؼ اغبجر  ً كبلـ ا١تصنف (ّ)ما اقتضاه  ً  (ٔ)ًما يصح ردبَته  (ٓ)كأصلو (ْ)ىنا

التأخر ألنو إمنا يؤدم بعد فك اٟتجر   الذمةككصيتو كال نظر ١تا ُب النذر من إلزاـ 
 .(ٕ)ًا١تفلس
الغالب يسلك بو مسلك الواجب ابلشرع ابتداء ال اٞتائز إال  :أم اعلم أف األصل (و)

من قياـ عند  (ركعتاف)مطلقة  (بنذر صالة)ل األكؿ فحينئذ جيب إف قوم دليلو على دلي
ما مر قعودفإف نذرمها من  ،(ٖ)الشرع على كاجب القدرة ٛتبلن  [ لكن /أَُْؿ/]  (ٗ)جازً 

 .(َُ)األفضل لو القياـ
 ٦تا أالف ذلك ضعيف. (ُِ)عن اإلماـ (ُُ)وما يف أصل الروضة

ما ُب اجملموعا بتسليمة فصلى أربعن  ولو نذر أف يصلي ركعتْب ما  ا علىقياسن  (ُّ)جازً 

                                                 

 (.ُُِ/ٓ(، الغرر البهية )ٗٔ/َُ(، النجه الوىاج )ّٔٓ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ُٖٔ/ْ(، ركضة الطالبُت )ٕٗ/ٓانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ِّٗ/ّ(، ركضة الطالبُت )ّٔٓ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
 .(ّٓٗ/ّانظر: إخبلص الناكم ) (ْ)
 (.ٓٓٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٓ)
 (.ٖٗٔانظر: )ص:  ؤلف لو ُب اببو.سيأٌب رعريف ا١ت (ٔ)
 (.ِِّ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٕٓٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )َْٓ/ٖانظر: اجملموع ) (ٕ)
 (.َٖٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )َّٔ/ّ(، ركضة الطالبُت )َِٓ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٖ)
 (.  ََٓانظر: )ص:  (ٗ)
 (.ِّٓ/ٔ احملتاج )(، مغٍتُِٓ/َُ(، النجه الوىاج )ْْٔ/ٖانظر: اجملموع ) (َُ)
 (.ِّٕ/ُِانظر: العزيز ) (ُُ)
 (.ْْٗ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ُِ)
 (.ْْٔ/ٖاجملموع ) (ُّ)
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كإف نظر  ين، كىذا مستثٌت من األصل السابقنذر أف يتصدؽ بعشرة فتصدؽ بعشر  لو
عات جاز أف أك أرب ،إليو فجـز ُب ىذا ما يوافقو من عدـ جواز ذلك (ُ)صاحب األنوار ع ًر

 .(ِ)ثٌتا لغلبة كقوع الصبلة م، كإف خالف األصل أيضن يصليها بتسليمتُت
و إف صبلىا بتسليمة فاألكٔب أف أيٌب بتشهدين كإال سجد للسهو ك٤تل لهاضزايدة فو 
بلـ األصحاب أخذن   ألهنما أفضل. هاتلزمإف ٓب ينذرىا بتسليمتُت كإال  (ّ)ءاالستقصاا منً 

 و صبلة ا١تنذكر على الراحلة إال إف نذرىائكال جيز  ،(ْ)تسليمةبو األربع ئٓب جيز  أو صالتْب
افر كإف خالف األصل أك عتقن  ،(ٓ)فعلها على األرض أكٔب كمع ذلك عليها ا أجزأه معيب ًك
الشارع إٔب العتق فإف قاؿ: مسلمة أك سليمة رعينت أك   ؼا لصدؽ االسه عليو مع رشو أيضن 

 .(ٔ)بعينو النذر قلتعل ،ٓب يقل ىذا ًافرة أك معينة أجزأ ضدىا ما
ا قب ك٨تومهحي  يت النية أكمطلق كمثلو ما لو قاؿ: صـو ربي (صـو)جيب نذر  (و)

كإف  ،أف التبييت كاجب (ٖ)ويف اجملموع ،ألنو أقل ما كجب من جنسو ؛(ٕ)مع حُت (يـو)
 .(ٗ)قلنا ٔتقابل األصل لعمـو ا٠ترب

                                                 

 (.ّٖٖ/ُاألنوار ألعماؿ األبرار ) (ُ)
فاية النبيو )َّٕ/ّانظر: ركضة الطالبُت ) (ِ)  (.ُِِ/ٓ(، الغرر البهية )ّّٔ/ٖ(،ً 
 (.ِّٓ/ٔج )(، مغٍت احملتا َٖٓ/ُانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ّ)
 (.ُِٖ/َُ(، النجه الوىاج )ْْٔ/ٖ(، اجملموع )َْْ/ُِانظر: العزيز ) (ْ)
 (.ِّٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َٖٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ّٔٔ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ِّْ/ٖ(، هناية احملتاج )ُِٕ/َُ(، النجه الوىاج )ّٕٔ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ِْْ/ُٖ(، هناية ا١تطلب )ْْٓ/ُا١تهذب )(، َِٓ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٕ)
 (.ْٖٕ/ٖاجملموع ) (ٖ)
، ابب النيػػة ُب الصػػياـ ) (ٗ) تػػاب الصػػـو (، كالًتمػػذم ُب ِْْٓبػػرقه  ِّٗ/ِأخرجػػو أبػػو داكد ُب سػػننو،ً 

 ، (، كالنسػائي ُب َّٕ بػرقه  ََُ/ِ) ابب مػا جػاء ال صػياـ ١تػن ٓب يعػـز مػن الليػلسننو، أبػواب الصػـو
تاب الصي ( كابػن ماجػو ُب سػننو،  ِّّّبػرقه  ُٔٗ/ْاـ، ابب اختبلؼ النػاقلُت ٠تػرب حفصػة )سننو،ً 
(   ََُٕبػػػرقه  ِْٓ/ُ) ابب مػػػا جػػػاء ُب فػػػرض الصػػػـو مػػػن الليػػػل، كا٠تيػػػار ُب الصػػػـوًتػػػاب الصػػػياـ، 

". صػياـ لػو مػن ٓب جيمػع الصػياـ قبػل الفجػر، فػبل"أف رسػوؿ ل ملسو هيلع هللا ىلص قػاؿ: ًلهه من حديث حفصػة اهنع هللا يضر 
 كاللفظ أليب داكد.
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  .، لو نذر قبل الزكاؿ صـو يومو لزمونعم
كلو قاؿ: صـو أايـ  ،(ُ)ا يكوف من أكلوالتطوع إذا نول هنارن  على أف صـو كصح بناء

 . (ّ)كإف قل (متموؿ)مطلقة  (صدقة)جيب بنذر  (و) ،(ِ)و ثبلثةلزم
لصدؽ االسه عليو؛ كألنو أقل كاجب الصدقة ُب فطرة  اولو قلنا دبقابل األصل أيضً 

ر فقَت أك الرقيق ا١تشًتؾ كُب ا٠تلطة ُب ماؿ التجارة كغَته، كجيب الصرؼ ىنا إٔب مسله حي 
جيب  (و)، (ْ)ا أك أىل بلد رعُت الصرؼ إليهها لو فإف عُت شرصن مسكُت ما ٓب يعُت منذكرن 

إف شفي مريضي فعل (نذر)لتزاـ اب  يعل :ي نذر كمثلو ما لو قاؿ ابتداءمطلق ُب نذر التربرً 
ر  ما ًذ  .(ٓ)من القرب (قربة ما)نذرً 
فارة :وإف قلت اف ذلك ُب نذر اللجاج فيجب إما ذلك كإماً  جيب  (و)، (ٔ)أما لوً 

أو )بعضها ُب  (فأفطر)ا فإف خالف ا صـو يـو األثنُت أبدن أبدن  (اثنْباأل)أايـ  (صـو)بنذر 
 أك لنحو مرض أك سفر كما ما أفطره رعداين  (قضى)ليـو اإلثنُت بدلو  (اغّبً ) ايومن  (صاـ

 (ـحر )ا يومن  :أم (ما)إال إف أفطر  ،أك نذر آخر أك رطوع ،(ٕ)صامو عن غَتىا فيها بقضاء
أايـ العيدين كالتشري ابلبناء  (قبلُ )صومو  (لـز)ا أك صاـ يومن  ،(ٖ)ق كاٟتيض كالنفاسصياموً 

أهين رمضاف :على الضه أم فارة سابقة على النذر البد من كقوعها  ،(ٗ)قبل النذرً  أكً 
ًصياـ شهرين متتابعُت لعدـ دخو٢تا ُب النذر؛ ألف رمضاف ال يقبل غَته كالكفارة ال فيها  

                                                                                                                                          

 (.ُِّ/ٕاألـ ) –كاٟتديث صححو األلباين ُب صحيح أيب داكد  
 (، َٖٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ٖٓ/ُ(، هناية ا١تطلب )ّٕاإلقناع للماكردم )ص: انظر:  (ُ)
 (.ُِْ/َُ(، النجه الوىاج )ْٖٕ/ٖ(، اجملموع )ُّٔ/ٖانظر: التهذيب ) (ِ)
 (.ُِِ/ٖ(، هناية احملتاج )َٗٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )َٖٓ/ِانظر: اإلسعاد ) (ّ)
 (.ِٔٓ/ِ(، فتح الوىاب )ّٕٗ/ُِ(، العزيز )ُِٓ/ٖانظر: التهذيب ) (ْ)
 (.َِِ/ٖ(، هناية احملتاج )ٕٔٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ِٔٗ/ّانظر: ركضة الطالبُت ) (ٓ)
 (.ٖٗ/َُ(، النجه الوىاج )ِٔٗ/ّ(، ركضة الطالبُت )ُِٓ/ُِز )انظر: العزي (ٔ)
 (.ِِٔ/ٖ(، هناية احملتاج )ِّٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّٕٕ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.ُِِ/ٓ(، الغرر البهية )َُٔ/ٖ(، التهذيب )ُِٕ/ٕانظر: الوسيط ) (ٖ)
 (.ُّٔ/ّ(، ركضة الطالبُت )َْٗ/ْ(، البياف )ْْٔ/ُانظر: ا١تهذب ) (ٗ)
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كُب نسرة  ،(ُ)هين رمضافأاٟتاؿ منً  بقرينةمستثناة  مكن رتابعها مع ٖتلل األهنُت فهي
ر سآب أك ملحق بو، كليس  معتمدة أضبط األهنى  اف ذلك لتوىه أنو ٚتع مًذ ُت بفتح النوف ًك
 .(ِ) رمضاف كىو األًثرًذلك إذ جيوز أهين 
ما قيل هبماكليس حذفها للتبعية ٟتذفها من ا١ت وأاثنْب رمضاف ف ؛ أل(ّ)فرد كال لئلضافةً 

ما مرا كال ملحقن كأهنُت ليس ٚتعن  ،عتمدرذلك ٓب لالتبعية  ا بل حذفها كإثباهتا مطلقن  (ْ)ا بوً 
 (ٖ)كالنوويا على من أنكر اإلثبات ردن  (ٕ)وغّبه (ٔ)عن ابن السكيت (ٓ)ذكره الزركشيلغتاف 

ما مر (كفارة)األهنُت  ذران (وقدـ) ،(ٗ)وابن بري كإف  ،على النذر (َُ)جيب فيها التتابعً 
                                                 

 (.ِِٔ/ٖ(، هناية احملتاج )ْٖٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ْٗٗ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ُ)
 (.ِِٔ/ٖ(، هناية احملتاج )ّٖٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )َُٖ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ِ)
 (.ِِٔ/ٖ(، هناية احملتاج )َِْ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّٖٓ/ُانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ّ)
ره قبل سطرين. (ْ)  ًذ
 (.ّٖٓ/ُانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٓ)
 (.ُِٓاصبلح ا١تنطق )ص:  (ٔ)
، ركل عػن األصػمعي كأيب : أبػو يوسػف يعقػوب بػن إسػحاؽ بػن السػكيت البغػدادموابن السكيت ىػو 

تػاب ابػن السػكيت عبيدة كالفراء كغَتىه، قاؿ أبو العباس ا١تربد: "ما رأيت للبغدادي تاابن أحسن مػنً  ُتً 
 ىػ.ُِْْب ا١تنطق"، روُب سنة 

 (.  ُّٖ(، البلغة ُب رراجه أئمة النحو )ص: ّْٔ/ٗ(، سَت أعبلـ النببلء )ّٓٗ/ٔانظر: كفيات األعياف ) 
 (.َِْ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َٓ(، ٥تتار الصحاح )ص: ِِٓٗ/ٔانظر: الصحاح ) (ٕ)
 (.ِْٖ/ٖاجملموع ) (ٖ)
 (.ِّ/ٔنبيو كاإليضاح عما كقع ُب الصحاح )الت (ٗ)

، كلػػد سػػنة : عبػػد ل بػػن بػػرم بػػن عبػػد اٞتبػػار بػػن أيب الػػوحش ا١تقدسػػي النحػػوم الشػػافعيوابػػن بػػري ىػػو
سػػيبويو كعللػػو كفيمػػا فيػػو مػػن الشػػواىد، ىػػػ، قػػاؿ القفطػػي: "ًػػاف عا١تػػا بكتػػاب ِٖٓىػػػ، رػػوُب سػػنة ْٗٗ

تاب إٔب ملك لآلفاؽ حىت يعرض عليو ليتصحفو". اف ال يرسلً   ًك
(، البلغػػة ُب رػػراجه أئمػػة النحػػو ُٕٓ(، طبقػػات الشػػافعيُت )ص: ّّٕ/ُٓانظػػر: سػػَت أعػػبلـ النػػببلء ) 

 (.ُٕٔ)ص: 
ره قبل بضع أسطر. (َُ)  ًذ
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فإف رقدـ  ،أتخر كجوهبا عنو إذ لو أخرىا ١تا أمكنو صومها لفوات التتابع بتحلل األهنُت
ما أفهمو قولويى كجوهبا قضى األهنُت الواقعة فالنذر عل ؛ ألنو أدخل على "لـز قبل" :هاً 

ا إٔب نظرن  (ِ)ىو ما رجحو النوكم /ب[َُْ]ؿ/ كىذا التفصيل ،(ُ)نفسو صومها بعد النذر
 وجوب.كقت ال

ا ا نظرن على كجوب القضاء مطلقن  (ٔ)كغَتىه (ٓ)ا للعراقيْبعً تب (ْ)كالرافعي (ّ)ومشى اغباوي
لكن استشكلو  (ٖ)وغّبه (ٕ)وصوبو اإلسنويكألنو ٓب يتعُت للشهرين كقت،  ؛إٔب كقت األداء

فارة صـو الدىٔت (ٗ)اإلسنوم   (َُ)كما قالو الرافعيفإف زمنها مستثٌت  را لو نذر من عليوً 
فارة بعد أف نذر. ما لو لزمتوً   كقياس ما قالو ُب األهنُت أف يعدم عن النذرً 

نأنو ال مكن اٞتمع ُب صـو الدىر مع رقدـ الكفارة كمكن اٞتمع ُب  (ُُ)ورده البلقيِب
األهنُت بقضائها، كأما ُب أتخرىا فيمكن اٞتمع ُب األهنُت بقضائها كُب صـو الدىر 

 ابلفدية.
ل اثنُت ٍب نذر صـو شهرين معُت صاـ أايمها إال (ُِ)ويف اجملموع  ً : لو نذر صـو

عن الثاين  اأهنيهما عن النذر الثاين كأما أهنيهما فيصومها عن نذره األكؿ، كال يلزمو قضاؤى

                                                 

 (.ُْٗ-َْٗ/ْ(، البياف )ّْٓ/ُٖطلب )(، هناية ا١تْٗٗ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ُ)
 (.ّّْمنهاج الطالبُت )ص:  (ِ)
 (.ٓٓٔاٟتاكم الصغَت )ص:  (ّ)
 (.ّٖٕ/ُِالعزيز ) (ْ)
 (.ْٖٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )َٖٖ/ِ(، اإلسعاد )ُٗٓ/ٖانظر: التهذيب ) (ٓ)
فاية النبيو )ُْٗ/ْ(، البياف )ْْٔ/ُانظر: ا١تهذب ) (ٔ)  ً،)ُٓ/ْٗٗ.) 
 (.ُْٗ/ٗا١تهمات ) (ٕ)
 (.ِِٔ/ٖ(، هناية احملتاج )ُِِ/ٓ(، الغرر البهية )ُْٓ/ِانظر: الديباج ) (ٖ)
 (.ُْٗ/ٗا١تهمات ) (ٗ)
 (.ّٕٗ/ُِالعزيز ) (َُ)
 /ب(.ُِٕ/ؿْرصحيح ا١تنهاج ) (ُُ)
 (.ّْٖ/ٖاجملموع ) (ُِ)
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 ألهنا مستحقة ابلنذر األكؿ فله يتناك٢تما الثاين.
من نذر صـو اإلثنُت أبدن حينن  ولو صادؼ نذراف زماانً  قدـك زيد كارفقا صامو ا كيـو اً 
بسبب نذر صـو  (و) ،(ُ)ا للثاين فإف عكس صح كإف أٍبعن أكؿ النذرين كقضى يومن 

 (ِ) كالتعبَت بو أكٔب من رعبَت أصلورعداين  :أم (اعدوً )منو  (بفطر يـو)جيب  (الدىر)
من أفطر ُب رمضاف متعداين  (دمُ ) ،إذ ال يلـز منو التعدم "ارعمدن "  ً  كيتعدد بتعدد اليـو

كمات قبل التمكن من القضاء إذ القضاء ىنا متعذر الستغراؽ أايـ العمر ابألداء فإف نول 
 .(ّ)قضاء ما رعدل بفطره كصح كإف أًب يلزمو ا١تد ١تا ررؾ من األداء ُب ذلك اليـو

سفر كمرض فبل فدية أما إذا أفطر  .(ْ)لعذرً 
رقييده لسفر  (ٔ)ذرعيجواز الفطر لو بكل سفر مباح؛ لكن ْتث األ (ٓ)وظاىر كالمهم

 اٟتاجة دكف سفر النزىة فإف أفطر افتدم.
نأنو ال ينسد عليو فيو ابب القضاء ٓتبلؼ ىذا كنأنو ا١توجب  وفرؽ بينو وبْب رمضاف

ل األزماف ك٢تذا اختلفوا ُب جواز الفطر لو ابلسفر ٓتبلؼ رمضاف.  للصـو على نفسو ُبً 
ا أك فوت حق كإال لو إف ٓب أف ضررن صحة نذر صـو الدىر ك٤ت (ٕ)وأفهم كالـ اؼبصنف

يصح نذر صـو  (َُ)لكراىتو حينئذ لكن قضية قو٢ته ؛(ٗ)وغّبه (ٖ)كما قالو الزركشيٓب ينعقد 
ا ّتامع أف الكراىة فيهما من صحة نذر الدىر مطلقن  مقتضى إطالقهم ىنايـو اٞتمعة يؤيد 

                                                 

 (.ْٖٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ّْٖ/ٖ(، اجملموع )ْْٕ/ُانظر: ا١تهذب ) (ُ)
 (.ٔٓٔلصغَت )ص: انظر: اٟتاكم ا (ِ)
 (.ُّٖ/ّ(، ركضة الطالبُت )َّٖ-ّٕٗ/ُِ(، العزيز )ِِٕ/ٕانظر: الوسيط ) (ّ)
 (.ُِّ/ٓ(، الغرر البهية )ْْٖ/ٖ(، اجملموع )ْْٓ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ْ)
 (.ُّٖ/ّ(، ركضة الطالبُت )َّٖ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ْٖٓ/ُانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٔ)
 .(ّٔٗ/ّالناكم )انظر: إخبلص  (ٕ)
 (.ِْٗ/ُالديباج ) (ٖ)
 (.ِّٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْٖٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ّٖٖ/ِانظر: ركضة الطالبُت ) (ٗ)
 (.ّْٕ/ٔ(، اجملموع )ِْٕ/ّانظر: العزيز ) (َُ)
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ائنة و مطلقن ألمر عارض إذ الصـو ُب نفسو قربة يصح التزامو ككجب الوفاء ب ا، كليستً 
دانية بل ١تا عرض لو من ٨تو خوؼ الضرر كالتفويت فا١تكركه ُب اٟتقيقة ىو التفويت 

.  كالتعرض للضرر ال نفس الصـو
صرح ابلكراىة كابنعقاد النذر كحيث صح استثناء منو رمضاف  (ُ)ويؤيد ذلك أف البغوي

فارة رقدمت الن ذر كإال صاـ عنها كفدم عن النذر، كأايـ العيد كالتشريق كاٟتيض كالنفاس ًك
 ا كإال فبل.دكيقتضي فائت رمضاف ٍب إف فات ببل عذر ف

الظاىر  (ْ)عن اإلماـ (ّ)وأصلها (ِ)الروضةا ففي الصـو حين  ولو أراد ويل اؼبفطر بال عذر
 جوازه لتعذر القضاء منو.
ال جيوز  (ٗ)يكاؼباورد (ٖ)بقوؿ النووي (ٕ)واإلسنوي (ٔ)كاألذرعي (ٓ)ونظر فيو الزركشي
 ا نأمره أك غَته أمره كىو عاجز أك قادر.الصـو عن اٟتي إٚتاعن 
نأف ذلك فيما إذا ٓب ينسد عليو ابب القضاء نأف يوقع منو الصـو  (َُ)وأجاب عنو صبع

ا١تيت فيصـو عنو من يصـو عنو بعد ا١توت   ً ال معٌت  فاندفع قوؿ الزركشيكإال فهو
يطرأ عذر ٨تو ررؾ الصـو لو كيتصور ركلف القضاء  كال نظر إٔب أنو قد ،لترصيص الوٕب

 منو كألف ُب ذلك من القدرة كالعسر ما ال أفى.
أف الذم يتجو أنو ال يلزمو أف يسافر ليقضي لقو٢ته ال جيب ٖتصيل سبب  وبو يعلم

                                                 

 (.ُٖٖ/ّالتهذيب ) (ُ)
 (.ُّٗ/ّركضة الطالبُت ) (ِ)
 (.َّٖ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ْٓٓ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ْ)
 (.ُِّ/ّا١تنثور ُب القواعد الفقهية ) (ٓ)
 (.ٖٓٓ-ْٖٓ/ُانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٔ)
 (.ُٔٗ/ٗا١تهمات ) (ٕ)
 (.ِٔ/ٖشرح النوكم على مسله ) (ٖ)
 (.ُّّ/ُٓاٟتاكم الكبَت ) (ٗ)
 (.ُِٕ/ِ(، مغٍت احملتاج )ٖٓٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ْْٖ/ٖانظر: اجملموع ) (َُ)
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اف كاجبو الصـو ال جيب عليو رقدـ اإلحراـ على يـو عرفة لزمن يسع  ا١تمتنع إذاً  الوجوبً 
اف لو أحـر لزمو صومها/بُُْؿ/لثبلثة ]األايـ ا كالقوؿ نأنو ينبغي أنو ال جيوز  ،[ كإفً 

اٟتيلة  :(ِ)وابن الصالح (ُ)برده قوؿ النوويلو السفر هبذا القصد ١تا فيو من رفويت الواجب 
يـو يعٍت ىذا ال (ّ)فيمن حلف ليطأف زكجتو ُب هنار رمضاف أف يسافر، كقوؿ ابن أيب الدـ

أطاقو صامو عن نذره ا١تستغرؽ لو كلغَته ال عما  ىتفطره لعذره فم ا أبيح لوكإمن ،عن رربره
يـو رمضاف لو فطره لعذره كال يصومو عن غَته كلو من  يفتدم بفطره ألنو غَت قابل للقضاءً 

 رمضاف آخر مردكد نأف ذلك من خصائص رمضاف.
فارة (ْ)قوؿ اجملموعبو  صح ببل خبلؼ إال : لو صاـ اليـو ا١تعُت ابلنذر عن قضاء أكً 
 .(ٓ)ا عن البغوما جدن ا ضعيفن كجهن 

ٓب  (ٕ)وغّبه (ٔ)كما قالو األذرعيفمنعها ْتق  ولو نذرت صـو الدىر بغّب إذف زوجها
كٓب رضرر  اجيب عليها فدية ما دامت ُب عصمتو نأف نذررو قبل النكاح أك غاب عنه

يـو يقدـ )صـو بنذر  (و) ،ابلصـو ٓب يكن لو منعها فيجب عليها الصـو كيفدم إف أفطرت
ا ربييت غدن الوُب بو نأف يعله قدكمو  جيب صـو يـو قدكمو النعقاد النذر إلمكاف (زيد
 . (ٖ)النية

الص  يبلغ  كقد جيب الصـو ُب زمن ال مكن اإلرياف بو فيو كيؤثر كجوبو ُب القضاءً 

                                                 

 (.َٓ/ُاجملموع ) (ُ)
تبػ هٓب أجد (ِ) شػي كالسػيوطيو، فيما روفر لدم منً  انظػر: ا١تنثػور ُب القواعػد الفقهيػة . كقػد أشػار إليػو الزًر

 (.ْٕ(، األشباه كالنظائر للسيوطي )ص: ُُٕ/ِ)
تب. (ّ)  ٓب أقف على قولو فيما روفر لدم منً 
 (.ْٕٗ/ٖاجملموع ) (ْ)
 (.ُِٔ/ٖالتهذيب ) (ٓ)
 (.ٖٓٓ/ُانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٔ)
 (.ِّٕ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٖٓٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ِْٕ/ُانظر: ركض الطالب ) (ٕ)
 (.ُُُ/َُ(، النجه الوىاج )ْٖٓ/ٖ(، اجملموع )ُْٗ/ْانظر: البياف ) (ٖ)
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صـو يـو  (وأمكن) ًب إذا قدـ ،(ُ)ا كا١تغمى عليو يفيق أثناء النهار ٍب يفطراف فيوصائمن 
اف قاببلن  النية  (بيت)ف أنو ٥تاطب بو كحينئذ فإما أف يكوف قد  للصـو فيو ابقدكمو نأفً 

ف قامت عنده قرينة أكرثتو ظن ًإمو عداه الليلة اليت يبيت فيها  بسبب ظنو قدك  :أم (بظن)
إذا  (ِ)ةاليـو عن نذره بتلك الني نذررو أك أعلمو ثقة بقدكمو ذلك اليـو فيجزيو صـو ذلك

 (أو)، كجيب عليو التبييت عند ظن القدـك كإمكاف الصـو (ّ)لو بنائو على أصل مظنوفنق
أف ٓب يظن القدـك فبل جيزيو لفوات شرط صحة الصـو كىو   ً يكوف ٓب يبيتها كلو رعذر

 (قضى)ا غَت رمضاف أك أمسك ا أك كاجبن التبييت كُب ىذه اٟتالة سواء أفطر أك صاـ رطوعن 
اف مكنو صومو نأف  ،(ْ)هيوما عن نذر   ً لفوات صومو مع نسبتو إٔب رقصَت ُب اٞتملة إذ

ا أك  أك يـو رمضاف أك عيدن كإف ٓب مكن صومو نأف قدـ ليبلن  ،يبحث عن قدكمو كيبيت النية
ف أنو ٓب أاطب بو ألنو ٓب يوجد رشريق أك حيض أك نفاس أك ىو مفطر بنحو جنوف اب

 .(ٓ) منو بوجوَتصقالقدـك ُب ٤تل يقبل الصـو فبل ر
من الواجبات بتعينو كعدـ قبولو غَته ٓتبلؼ بقية الواجبات ال  وفارؽ رمضاف غّبه

ما قالو يتعُت ٢تا يـو ال يقبل غَتىا، كفيما إذا قدـ ليبلن   فيسن للناذر إف أراد ابليـو الوقتً 
  .(ٔ)الشيراف

  .ا آخرومن ي كأ أك ٓب يرده أف يصـو الغد (ٖ)من النصا أخذً  (ٕ)اقاؿ غّبمه
قضاء الصـو الواجب الذم ىو فيو ُب الصورة السابقة؛ ألنو ابف أنو صاـ  اويسن أيضً 

                                                 

فاية النبيو )ّْٕ-ّّٕ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)  (.ّٖٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ِّٓ/ٖ(،ً 
 (.ُُِ/َُ(، النجه الوىاج )ُّٔ/ُّت )(، ركضة الطالبْْٔ/ُانظر: ا١تهذب ) (ِ)
 (.ْٖٔ/ٖ(، اجملموع )ّٕٔ/ُِ(، العزيز )ِْٓ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ّ)
 (.ْْٖ/ٖ(، اجملموع )ُُٔ/ٖ(، التهذيب )ْْٔ/ُانظر: ا١تهذب ) (ْ)
 (.ّّْ(، منهاج الطالبُت )ص: ِٖٔ/ٕ(، الوسيط )ِْٖ/ِانظر: األـ ) (ٓ)
 (.ُّْ/ّضة الطالبُت )(، رك ّْٕ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ّٖٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ُُُ/َُ(، النجه الوىاج )ُُٔ/ٖانظر: التهذيب ) (ٕ)
 (.ُُْ/ِاألـ ) (ٖ)
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 (ِ) عن التهذيبنقبلن  (ُ)ا يستحق الصـو لكونو يـو قدـك فبلف كللرركج من ا٠تبلؼ قااليومن 
كُب ىذا دليل على أنو إذا نذر صـو يـو بعينو ٍب صامو عن نذر آخر أك قضاء ينعقد 

، كإذكيقضي نذ أكلو؛ ألنو التـز اليـو كىو  ا قدـ ابلنهار ابف كجوب الصـو منر ىذا اليـو
 عبارة عن ٚتيعو.

امل.(ّ)وقيل  ً  : إمنا كجب من كقت القدـك كال مكن قضاؤه إال بيـو
يـو قدـك زيد يلزمو  :أم (اعتكافو)بنذر  (أو)منها قولو:  وفائدة اػبالؼ يظهر يف صور

ىو الذم يلزمو فقط إذ ال يشًتط فيو ربييت  (فباقيو)ناء يـو فإف قدـ أث ،ذلك إذا قدـ
 .(ْ)كيصح اعتكاؼ بعض يـو ٓتبلؼ صومو

ىو  منو /ب[ُُْ]ؿ/ من أنو ال جيب قضاء ما مضى (ٔ)وًأصل  (ٓ)وما اقتضاه كالمو
 .(ٕ)ما رجحو الشيخاف
ا فم (ٗ)ومن مث صوبو الزركشي: كىو ا١تنصوص ا١تتفق على صحتو (ٖ)قاؿ يف اجملموع

بلمهما ىنا حيث جعبل ىذه الصورة مبنية على ا٠تبلؼ الذم أشرت إليو من   ً اقتضاه
ا على ا١تصدر ُب قولو عطفن أيضنا ررجيح كجوب القضاء غَت مراد أك ضعيف، كيبٌت عليو 

ر يـو يقدـ زيد نأف قاؿ: عبدم حي  (عتق عبد)بيـو يقدـ زيد  :أم (أو علق بو)قولو بنذر 
قبل بيعو كأف البيع ابطل بناء على أف العتق  (ْب عتقوبت)القدـك قبلو  ُب يـو :أم (فباعو بو)

                                                 

 (.ُّٓ/ّ(، ركضة الطالبُت )ّٕٓ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ُِٔ/ٖالتهذيب ) (ِ)
 (.ِِْ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّٖٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ُّٔ/ّانظر: ركضة الطالبُت ) (ّ)
 (.ّْٗ/ْ(، البياف )ّْٓ/ّ(، حلية العلماء )ْْٕ/ُانظر: ا١تهذب ) (ْ)
 (.ِٖٓانظر: اإلرشاد )ص:  (ٓ)
 (.ٔٓٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٔ)
 (.َِْ/ِ(، ركضة الطالبُت )ِٖٔ-ِٕٔ/ّانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.ُْٓ/ٔاجملموع ) (ٖ)
 (.ِٗٗ/ُالديباج ) (ٗ)
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، (ُ) أك بعد اليـو فإف البيع صحيحمن أكؿ يـو القدـك كىو األصح ٓتبلؼ ما إذا قدـ ليبلن 
اف الطبلؽ ا١تعلق ابئنن  ا فيهما كالبيع مثاؿ كمثلو خلع حيث خالع يـو القدـك أك قبلو ٍب إفً 

فاررو ٓب يورث عنو ُب األكؿ كٓب جيزيو عنها ُب الثاين بناء على فلو مات السيد أك أع تقو عنً 
 .(ِ)األصح السابق

فكأنو  صحيحنا لو ابعو قبل يـو القدـك كلـز البيع قبلو فإنو يستمر و ماب: وخرج بقولو
ر يـو القدـكملكن  ؼق؛ ألنو ٓب يصادكال عتيستمر  ا فثانية كهلثة كىكذا مثاؿ أيضن  ا كًذ

 ذلك.ل
 نأف ا٠تبلؼ السابق فيو فقط. كن وجو زبصصول

ما مووأفهم كال صح لو نذر صـو هلث قدكمو كرابع قدـ  أنو لو زاٛتو نذر آخر بعدً 
عمرك فقدـ زيد يـو السبت كعمرك يـو اٞتمعة فقد اقتضى النذراف صـو يـو اإلثنُت كال 

 .(ّ)يكفي عنهما فصومو عن أك٢تما ٍب يقتضي آخر عن هنيهما
بلمهه انطق نأف النذر ا١تعلق ابلقدـك نذر شكر على قاؿ (ْ)أف األذرعيواعلم  : إفً 

أجنبية أك أمرد فالظاىر أنو ال ينعقد   اف قدـك فبلف لغرض فاسد للناذرً  نعمة القدـك فلوً 
اه ا١تلتـز اب١تعلق بو، كالذم يشًتط  شتبهوة منشاؤه ا"سنأنو  (ٓ)ورده شيخناًنذر ا١تعصية، 
ـ ال ا١تعلق بو كا١تلتـز ىنا الصـو كىو قربة فيصح نذره سواء أًاف ا١تعلق بو ًونو قربة ا١تلتز 

 انتهى. "قربة أما ال
ره األذرعي ،وفيو نظر بلمهه مصرح ٔتا ًذ يف ًك عن  (ٕ)فقد نقلوا (ٔ)بل ىو السهوً 

                                                 

 (.ُِّ/ٓ(، الغرر البهية )ّٕٓ/ُِ) (، العزيزِْٗ/ْانظر: البياف ) (ُ)
 (.ِّْ-ِِْ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّٖٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ْٖٓ/ٖانظر: اجملموع ) (ِ)
 (.ُّٖ-ُّٕ/ّ(، ركضة الطالبُت )ّْٗ/ْ(، البياف )ْْٕ/ُانظر: ا١تهذب ) (ّ)
 (.ِّْ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّٖٓ/ُانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ْ)
 (.ّٖٓ/ُانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٓ)
ره قبل بضع (ٔ)  أسطر. ةًذ
 (.ِّٕ/ْ(، ٖتفة اٟتبيب )َِٗ/ْ(، حاشيتا قليويب كعمَتة )ِّٔ/ٓانظر: حاشية اٞتمل ) (ٕ)
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ما أك  (ُ)الركايين قركه؛ ألنو لو قاؿ: إف ىلك ماؿ فبلف أعتقت عبدم ٓب ينعقد؛ ألنو حراـ ًك
ذلك طلب قدـك من ف أ كقد  ،فا١تسألتاف على حد سواءمىرَّ طلب ىبلؾ ماؿ الغَت حراـً 

 ما يكوف النذر ُب مقابلتو نأنو ما جيوز الدعاء بو. (ِ)[الصيمرم]ضبط 
وف ا١تعلق عليو ُب النذر أمرن  (ّ)ويف كالـ ابن الرفعة ا متفق عليو، ا مباحن ما يصرح نأفً 

 قصد كينذر حصولو.أتص ٔتباح يي  كق ا١تباح أؼ ُب أنو ىل يكفي مطلكإمنا ا٠تبل
اف أك قربة ٓتبلؼ أنو يشًتط ُب ا١تعلق عليو أف ال يكوف معصية مباحن  فاغباصل  ً ا

ا١تلتـز فإنو البد أف يكوف قربة فهما يفًتقاف من ىذه اٟتيثية كيتحداف من حيثية انتفاء 
ل منهما،  نتفاء ا١تعصية عن ا١تعلق عليو إمنا ىو اشًتاط ا والذي ذكره األذرعيا١تعصية عنً 

ونو قربة فالقضاء عليو حينئذ ابلسهو ىو السهو ١تا رقرر فاستفده.  الشًتاطً 
أك ٨تر لنحو  (نذر ذبح)لغا  (و) ،(ْ)لى صـو أمس يـو قدكمو لغاع: إف قدـ فولو قاؿ

ر بح ؛ ألف نفس الذ(ٓ)اكال نول رضحية كال رصدقن  ،شاة إف أطلق أك عُت غَت اٟتـر كلو بًذ
أما لو نذر الذبح كالتفرقة أك  ،كمثلو ما لو نذره سكٌت معينة فيلغوا رعينها ،ال قربة فيو حينئذ

ل جعيلة إٔب التفرقة ا١تقصودة فلما فيو؛ ألف الذبح كس يتعينافنواىا كلو ُب غَت اٟتراـ فإهنما 
مكاف منو أك  ا١تكي أك (ابغبـر)نذر ذبح أك ٨تر  (ال) ،(ٔ)اربعن  رعينومكانو مكاهنا اقتضى 

ر كال نول ما مر ،(ٕ)نأفضل ٤تل أك بلد فبل رلغوا بل يتعُت اٞتـز للذبح ألف  (ٖ)كإف ٓب يًذ
ر الذبح ] ا١تثاؿ األخَت يشعر ُب نذره مضافن  [/أُِْؿ/ًذ ا١تاؿً  ا للحـر أك ما يقـو مقاموً 

                                                 

 (.ّٖٓ/َُْتر ا١تذىب ) (ُ)
تػػب الشػػافعية، انظػػر: ٖتفػػة احملتػػاج ) (ِ) مػػا ُبً  (، ُٕ/َُُب األصػػل "الضػػمَتم"، كا١تثبػػت ىػػو الصػػحيحً 

 (.ُِْ/ِإعانة الطالبُت )
 (.ِٕٖ/ًٖفاية النبيو ) (ّ)
 (.ِّْ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْٖٔ/ٖ(، اجملموع )ّْٗ/ْانظر: البياف ) (ْ)
 (.ٕٖٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ّْٗ/ُ(، األنوار ألعماؿ األبرار )ِّٓ/ِانظر: الوجيز ) (ٓ)
 (.َِٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٖٖٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ّٔٗ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.َِٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّٔٗ/ُِ(، العزيز)َْٖ/ُٓالكبَت )انظر: اٟتاكم  (ٕ)
ره قبل بضع (ٖ)  أسطر. ةًذ
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الصبلة إذ ،ابلقربة فيحمل على كاجب الشرع ا نذرىا كال يتعُت ا١توضع الذم عينو للذبحً 
بلـ اٟتاكمفيو خبلفن   .(ُ)ا ١تا يومهوً 

: هلل عليو أف أضحي ابٟتـر لزمو أف يبعث إليو ما جيزئ ُب األضحية كيذْتو ولو قاؿ
ر التضحية أك التصدؽ أك  (غّب)٤تل  (ضحية يف)بُب  نذر نذر (وال) ،(ِ)فيو اٟتـر نأف ًذ

قد نذر الذبح ُب اٟتـر كالتضحية ُب كإذا انع ،ا لتعرضو للقربة حينئذنول ذلك فبل يلغوا أيضن 
ابحملل ا١تعُت كىو اٟتـر ُب األكٔب كمكاف  :أم (مث) ،(ّ)للحه الذبيحة (فيتعْب تفرقة)غَته 

٤تل غَت ٤تل الذبح   (ٓ)[بفقراء] (ال إف خصص غّب ضحية) (ْ)الذبح ُب الثانية إف أطلق
؛ ألف ٣ترد الذبح ابٟتـر من (ٔ)ف نذره ابٟتـر كخص رفرقة بفقراء غَته فيلزمو الوفاء بذلكأً

حيث شاء، كيلزمو رفرقة مقصود الواجبات كعكسو بعكسو إذ الذبح ال قربة فيو فيذْتو 
أنو نذر إىداء اللحه إليو فوجوب نقلو إليو ليس لصحة نذر الذبح بل  (ٕ)اللحه ُب اٟتـر ًك

بلمو. االلتزاـ ىذ  اللحه الذم رضمنوً 
 فلغو. أما التخصيص يف التضحية

؛ (ٖ)على فقرائولزمتو ابلبلد األكؿ كلزمو رفرقة ٟتمها  و نذرىا ببلد وتفرقة غبمها آبخرفل
بدنو رعُت عليو ثنية إبل كإف ٓب  (ٗ)ف يضحي أك يهدمكمن نذر أ ،ألنو مقتضى التضحية

بلفظ البدنة، إما الختصاص اإلبل ابسه البدنة كىو ظاىر، أك ألف إطبلقو عليو أغلب  ينوىا
                                                 

 (.ٕٓٔاٟتاكم الصغَت )ص:  (ُ)
فاية النبيو )ْٓٔ/ٖ(، اجملموع )ّْْ/ُانظر: ا١تهذب ) (ِ)  ً،)ٖ/ِّّ.) 
 (.َِٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّْٖ/ْ(، البياف )َْٖ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ّ)
 (.ُّٖ/ِ(، اإلسعاد )ِّٗ/ّ(، ركضة الطالبُت )ّٔٗ/ُِظر: العزيز )انظر: ان (ْ)
لمة، كا١تثبت من فتح اٞتواد ) (ٓ)  (.ِْٗ/ُّب األصل فراغ ٔتقدارً 
 (.ُّْ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ّٗٔ/ٖ(، اجملموع )َْٖ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٔ)
فاية النبيو ِّٗ/ّانظر: ركضة الطالبُت ) (ٕ)  (.ُِٓ/ٓ(، الغرر البهية )ِّٓ/ٖ)(،ً 
فاية النبيو )َْٕ/ٖ(، اجملموع )ٖٓانظر: التنبيو )ص:  (ٖ)  ً،)ٖ/ِّٔ.) 
 : ما يهدل إٔب اٟتـر من النعه كغَتىا، قاؿ األزىرم: أصلو التشديد من ىديت ا٢تدم أىديو.اؽبدي (ٗ)
 (.ّٔٔ/ِاح ا١تنَت )(، ا١تصبّٗٓ/ُٓلساف العرب ) (،ِّّٓ/ٔالصحاح )انظر:  
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منعو من البدنة  (ولعجز) ،(ُ)البقرة كالشاة مع أف ال أيًل أًمل منهما من كقوعو على
 (ِ)كإف ٓب يكن مساكية ٢تا ُب القيمة (بقرة)فقدىا  (أبدؿ ببدنة)لفقدىا، كقد أطلق نذره 

بلـ الركضةا خبلفن إف عجز عن البقرة نأف فقدىا أيضن  (مث)  (الشياه)أبرؾ هبا  (ّ)ا ١تا يومهوً 
ا أك نية كجب عليو أف يشًتم بقيمتها ألضحية فإف قيد نذره هبا لفظن السبع السابقة ُب ا

 .(ْ)بقرة
ٔب معهود حالة اإلطبلؽ نأف اللفظ عند اإلطبلؽ ينصرؼ إ وفارؽ عدـ اعتبار قيمتها

فإف عدمت اشًتل الشياه السبع بقيمة البدنة فإف ٓب  ،(ٓ) فيوًنقو الشرع كمعهود الشرع ال ر
فإف فضل من قيمة البدنة عن البقرة أك السبع شيء فاألكجو ما  ،(ٔ)ع أًب من مالوييف ابٞتم

 :ا أمأخرل إف أمكن كإال اشًتل هبا شاة أك شقصن  من أنو يشًتم بو بقرة :(ٕ)قالو ا١تصنف
ة غَته كإال رصدؽ ابلفاضل دراىه سبعن  ما ىو ظاىر من بدنة أك بقرة إف أمكن ٔتشاًر  ً ا

ُت.  على ا١تسًا
ذا أطلقوه ذرىاولو ذبح بدنة بدؿ شاة ن  .(ٖ)ألهنا أفضلً 

: ٤تلو إذا نذرىا ُب ذمتو كإال فالذم يقتضيو ا١تذىب عدـ اٞتواز (ٗ)وقاؿ صاحب البياف
 انتهى.

  إال أف جياب نأف (َُ)عدـ إجزاء الذىب عن الفضة فيما مر وقد يشكل على ىذا
                                                 

 (.ِّْ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ّٖٗ/ُِ(، العزيز )ْٕٗ/ْانظر: البياف ) (ُ)
 (.ّٗٗ/ُِ(، العزيز )ْٖٓ/ُٓ(، اٟتاكم الكبَت )ِّٖ/ِانظر: األـ ) (ِ)
 (.َّّ/ّركضة الطالبُت ) (ّ)
 (.ِْٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٖٖٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ُْٕ/ٖانظر: اجملموع ) (ْ)
 (.ِْٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٖٖٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ُْٖ/ْانظر: البياف ) (ٓ)
 (.ُِٓ/ٓ(، حاشية العبادم على الغرر البهية )ُْٕ/ٖ(، اجملموع )ّٗٗ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
 .(ْٕٔ/ُانظر: ركض الطالب ) (ٕ)
 (.ُّّ/ّ(، ركضة الطالبُت )ََْ/ُِانظر: العزيز ) (ٖ)
 (.ْٕٗ/ْالبياف ) (ٗ)
 (.  َُٓانظر: )ص:  (َُ)



 

 

 
 

 اإلمداد شزح اإلرشاد البن حجز اهليتمي

444 

ما مر ُب دماء النسك ٓتبل ؼ الذىب البدنة عهد إجزاؤىا عن الشاة ُب بعض الواجباتً 
 عن الفضة.

ر منها  (وكضحية ابغبـر)  مطلق فإف قاؿ: علي ىدم أك أف أىدم (ىدي)فيما ًذ
ٟتـر ا ُب األضحية؛ ألف نسك كىو ما جيزئ أف يهدم إٔب حـر مكة دـ انعقد نذره، كلزمو

ر٤تل ا٢تدم كىو شرعن  كمىت رعيب كلو عند ذْتو ٓب جيزئو  ،كيتعُت ذْتو ُب كقتها ،(ُ)ا ما ًذ
ما نقبله ىنا عن  (ِ)ححو الشيخافكما ص ُب ابب األضحية، ألنو من ضمانو ما ٓب يذبحً 
نذر أف  :أم (فإف أىدي) (ْ)وإف اغَب بو يف اإلسعادكأقراه من إجزائو ضعيف،  (ّ)القفاؿ

٦تا  عرجبنحو  (ا)معيبً حى بو لكن قاـ بو مانع لكونو ا من جنس ما يض معينن يهدم حيواانن 
اف أاً  ليس من جنس ما يضحى بو شرعن حيواانن  (أو)منع التضحية بو  ا أك طائرن  (اظبيً )فً 
 ،(ٓ)؛ ألف مثلو ال يتقرب بذْتوكجوابن  (احيً )على فقراء اٟتـر  (تصدؽ بو)ا انعقد نذره أيضن 

 .(ٔ)ل عليوالنق /ب[ُِْ]ؿ/ وكمؤن
ص من فإف ذْتو أٍب كلزمو ما نق ،(ٕ)بيع من ا٢تدم ما ينقل بو ابقيو وإف مل يكن لو ماؿ

ر.  قيمتو ابلذبح كيتصدؽ بو مع اللحه على من ًذ
 كنول ٨تو معيبة أجزأه إىداء ا١تنوم. وإف نذر أف يهدي شاة

اف أفضل كلو قاؿ: أان أىدم ا كلو أخرج بدلو اتمن لزـك التصدؽ بو حين  وقياس ما تقرر اً 
لوؿ أىدم ؛ ألف مد(ٖ)ا أك نواه ما ٓب ينو أنو سيحدث نذرىا أك سيهديهاىذه الشاة نذرن 

يساعد ذلك، كإف نذر أف يهدم ما يسهل نقلو إٔب اٟتـر لزمو نقلو كالتصدؽ بو على فقرائو 
                                                 

 (.ُِٓ/ٓ(، الغرر البهية )ََْ/ُِ(، العزيز )ْٖٕ/ْانظر: البياف ) (ُ)
 (.ُِٔ/ّ(، ركضة الطالبُت )ٗٗ/ُِالعزيز ) (ِ)
 (.  ٖٗٓ-ٖٖٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ْٔٗ/ٖ(، اجملموع )َّْ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ُٖٔ/ِاإلسعاد ) (ْ)
فاية ِْٖ/ْانظر: البياف ) (ٓ)  (.ّّْ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: َّّ/ٖالنبيو )(،ً 
فاية النبيو )ْٕٔ/ٖانظر: اجملموع ) (ٔ)  (.ِْٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِّٗ/ٖ(،ً 
 (.ٖٗٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ِّّ/ّ(، ركضة الطالبُت )َُْ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.َِْ/ُِ(، العزيز )ِِ/ُُ(، ْتر ا١تذىب )ِّٖ/ِانظر: األـ ) (ٖ)
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تطييب الكعبة كسًتىا ، كلو ابٟترير فيصرؼ إليو فإف رعذر (ُ)ما ٓب ينو صرفو لقربة أخرلً 
اآلف احتمل صرفو ُب مصاٟتها كلو بعثو إٔب القيه ليصرفو ُب ذلك ما  ٓب لوجود سًتىا بغَتهً 

اف  (أو) ،(ِ)بو بنفسومباشر ينو   ً أف  ً أك ٨تو شجر أك حجر  (ادارً )ما ال يسهل نقلو
ما ٓب يكن يسهل بيعو ُب غَته نأًثر من قيمتو على  ،(ْ) ببلد النذرابعو كجوابن  (ّ)رحى

يلو ما ٓب ينو ، كلو من غَت مراجع(ٓ)إٔب اٟتـر بنفسو (نقل شبنو)األكجو، ك ه أك بًو ة حًا
ر إال أف ينوم قربة بنفسو فيما يظهر أخذن مباشرة ذلك  ا ٦تا مر كرصدؽ بو على من ًذ
ما مر  .(ٔ)أخرلً 

: كلعل األقرب ىو الثاين (ٕ)وىل لو إمساكو بقيمتو أو ال فقد يرغب أبكثر منها وجهاف
و مطلقن  ما ُب إمسًا ملكو ابلنذر؛ ألنو ال مكن أف  ا نظر حيث قلنا: ٓتركجو عنعلى أفً 

ه بي يشًتل من نفسو ه عليو لنفسو إال أف يرفع األمر ٟتًا عو كفيو كقفو إذ ال كالية للحًا
اف اٟتـر ليس من عملو.  حيثً 

اف ال مكن رعميه  (ٖ)وأغبق اؼباوردي ُتْتجر الرحى ما لوً  اٟتـر بو كقد كجب  مسًا
 التعميه لكنهه غَت ٤تصورين.

 ما يتعسر استيعاهبه.أنو ليس ا١تراد ابٟتصر ىنا ما مر ُب النكاح بل  والذي يظهر

                                                 

 (.ُِٓ/ٓ(، الغرر البهية )ْٖٔ/ٖ(، اجملموع )َُْ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ٖٗٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ّّْ/ّ(، ركضة الطالبُت )َِْ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
: األداة الػػيت يطحػػن هبػػا كىػػي حجػػراف مسػػتديراف يوضػػع أحػػدمها علػػى اآلخػػر كيػػدار األعلػػى علػػى الرحػػى (ّ)

 .كأرحاء كرحي كأرحيةأرح  عقطب ٚت
 .(ّّٓ/ُ(، ا١تعجه الوسيط )ِِّ/ُا١تصباح ا١تنَت )(، ُِّ/ُْانظر: لساف العرب ) 
 (.ِْٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُٖٔ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ْٖٔ/ٖانظر: اجملموع ) (ْ)
 (.ِْٖ/ٕ(، الوسيط )ْْْ/ُٖ(، هناية ا١تطلب )ُّٕ/ْانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٓ)
ره  (ٔ)  أسطر. بضعةل قبًذ
 (.ِِّ/ٖ(، هناية احملتاج )ِْٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُِٓ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ٕ)
 (.ْْٖ/ُٓاٟتاكم الكبَت ) (ٖ)
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انت قيمتو ُب اٟتـر ك٤تل النذر سواء(ِ)وغّبه (ُ)قاؿ القاضي أَت ُب  : كليس حيثً 
 ا أًثر رعُت.بيعو نأحدمها أك ُب أحدمه

ُت  (ّ)وحبث الرافعي نأف  (ْ)مث ورده ابن الرفعةأف لو التصدؽ بعينو حيث ىو على ا١تسًا
ن إلغاء فقط النذر ُب اقتضائو النقل عن غَت فيو استنباط معٌت من النفس ربطلو ١تا فيو م

 ا١تنذكر كمعناه كىو القيمة.
نأهنه ٛتلوا اإلطبلؽ ُب ا١تنقوؿ على األىدم إٔب  (ٓ)وأجاب عنو الزركشي كاألذرعي

فبل إبطاؿ للفظ كال للمعٌت حينئذ  :كجيزه أم ،ا ٓتبلؼ العقارا كعرفن مكة؛ ألنو ا١تعهود شرعن 
عند اإلطبلؽ دكف ما إذا نول بو ا٢تدم إٔب مكة أك اٟتـر  الرافعيوإمنا يظهر كالـ ٍب قاؿ: 

 كال أظنو يقوؿ بو ُب ىذه اٟتالة.
من  مثلوًعلي أف أرصدؽ هبذا فبل جيزئو   (درىم)ابلتعيُت ابإلشارة أك الوصف  (وتعْب)

فإف رلف فالذم يظهر أنو يتأرى  ،(ٔ)ا ١تزيد أجر لعدـ شبهة فيوجنسو؛ ألنو قد يكوف سببن 
 ُب األضحية ُب رلف ا١تعينة. (ٕ)و ما مرفي

ر (و) ر لصبلح الفقَت   (فقّب) رعُت ٔتا ًذ ما ًذ ًعلي ىذا ٢تذا الفقَت؛ ألنو قد يكوفً 
 .(ٖ)فإف رد ٓب جيب شيء كال جيرب على القبوؿ

اف اإلسبلـ كلو  وفارؽ مستحقي الزكاة نأهنه ملكوىا ٓتبلفو ك٠توؼ رعطيل أحد أًر
ما ىو ظاىر ما لو نذر إعتاؽ عبد معُت لو ا١تطالبة حيث ٓب يردً   .(ٗ)ا١تطالبةً 

                                                 

فاية النبيو ) (ُ)  (.ٖٗٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ُّّ/ٖانظر:ً 
فاية النبيو )ُِ/ُُ(، ْتر ا١تذىب )ْْٖ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ِ)  ً،)ٖ/ِّّ.) 
 (.َِْ-َُْ/ُِالعزيز ) (ّ)
 (.ِّّ/ًٖفاية النبيو ) (ْ)
تب. (ٓ)  ٓب أقف على قو٢ته فيما روفر لدب منً 
 (.ُِٓ/ٓ(، الغرر البهية ) ُٕٖ/ِ(، اإلسعاد )ِّْانظر: شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص:  (ٔ)
   .(ِٔٔ)ص: انظر:  (ٕ)
 (.ٖٖٓ/١ُتطالب )(، أسٌت اَّّ/ّ(، ركضة الطالبُت )ّٖٗ/ُِانظر: العزيز ) (ٖ)
 انظر: ا١تصادر السابقة. (ٗ)
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نأنو لو قاؿ: علي أف أعطي الفقَت عشرة دراىه كٓب يرد بو الصدقة ٓب  (ُ)وأفٌب القفاؿ
ما لو قاؿ: علي أف أحبهه.  يلزمو شيءً 

نأف ذلك ال يفهه منو إال لصدقة كلو قاؿ: إف شفي مريضي فعلي  (ِ)ونظر فيو األذرعي
 .(ّ)ز أف يعطي ا١تريض إذا شفي حيث ٓب يلزمو نفقتوأف أرصدؽ جا

؛ ألنو قريبو عينو ُب  (مكاف)رعُت  (و) ،(ْ)كلو نذر التصدؽ على كلده أك زيد الفىت لـز
 .(ٓ)ا ؼبا يوىم كالـ أصلوخالفً كتو كغَتىا يصل منو إٔب أىلو سواء م (لصدقة)نذره 

ما ُب األ وعند إطالقهم  ً ُت منهه ا يشمل ، كا١تراد هبه م(ٔ)ـيتعُت ابلصرؼ للمسًا
 ال) (ٕ)كما صرح بو صبع متقدموفذ ال جيوز صرؼ النذر لذمي كشرطهه اإلسبلـ إ ،الفقراء
فإف قلت:  ،(ٖ)شاء حيث فبل يتعُت بل لو الصـو[ بلد كلو مكة /أُّْؿ/]عينو ُب  (صـو

حاديث ا١تؤيد نأ (ٗ)حديث ابن ماجوًكرد للصـو ُب مكة من الفضل ما ال يوجد ُب غَته  

                                                 

 (.ُٕٓفتاكم القفاؿ )ص:  (ُ)
 (.ِِٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٖٖٓ/ُانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ِ)
 (.ِّٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ِِٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْٔٗ/ٖانظر: اجملموع ) (ّ)
 (.ِِٓ/ٔج )(، مغٍت احملتا َٗٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ْٔٗ/ٖانظر: اجملموع ) (ْ)
 (.ٔٓٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٓ)
 (.ِّٖ/ِاألـ ) (ٔ)
 (.َِٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُِِ/َُ(، النجه الوىاج )ُٖٖ/ِانظر: اإلسعاد ) (ٕ)
 (.ُْٖ/ٖ(، اجملموع )َِْ/ُِ(، العزيز )ُِٓ/ٖانظر: التهذيب ) (ٖ)
تػػاب ا١تناسػػك، ابب صػػياـ شػػهر رمضػػاف (ٗ) ( ُُّٕبػػرقه  َُُْ/ِٔتكػػة ) أخرجػػو ابػػن ماجػػو ُب سػػننو،ً 

و، مػػن حػػديث ابػػن عبػػاس رضػػي ل عنهمػػا، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ ل ملسو هيلع هللا ىلص: "مػػن أدرؾ رمضػػاف ٔتكػػة، فصػػام
تػػب ل لػػو، بكػل يػػـو عتػػق  تػػب ل لػو مائػػة ألػػف شػهر رمضػػاف، فيمػػا سػواىا، ًك كقػاـ منػػو مػػا ريسػر لػػو،ً 

ل ليلة حسنة رقبة، ل يـو حسنة، كُبً  ل يـو ٛتبلف فرس ُب سبيل ل، كُبً  ل ليلة عتق رقبة، ًك  ".ًك
 (: "موضوع".ِِّ/ِقاؿ األلباين ُب سلسلة األحاديث الضعيفة ) 
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أف حسنات اغبـر بكل حسنة مائة  (ّ)ا٢تركمكأيب ذر  (ِ)ياألزرقكْتديث  (ُ)الصبلة ا١تشهورة
 .ألف حسنة
حياء البقعة كىو ٥تتلف ابألمكنة فتعُت إ: القصد األصلي من الصبلة ك٨توىا قلت

ف النف  ً  كغَتىا. س عن الشهوات كىو حاصل بو ُب مكةأفضلها كمن الصـو
كنذر الصبلة ُب   ، كا١تكاف للصدقةَتمن رعُت الدرىه كالفق (ْ)ا مربُت ىذا كم وبو يفرؽ

نذر االعتكاؼ فيها كقد مر ُب اببو كلو نذرىا ُب الكعبة أجزأرو ُب ابقي ا١تسجد   ،ا١تساجدً 

                                                 

تػػاب فضػػل الصػػبلة ُب مسػػجد مكػػة كا١تدينػػة، ابب فضػػل  (ُ) منهػػا مػػا أخرجػػو البرػػارم ُب صػػحيحو،ً 
تػػػاب اٟتػػػج، ابب َُُٗبػػػرقه  َٔ/ِ)الصػػػبلة ُب مسػػػجد مكػػػة كا١تدينػػػة  (، كمسػػػله ُب صػػػحيحو،ً 

بلمها من حديث أيب ىريرة رضػي ُّْٗبرقه  َُُِ/ِفضل الصبلة ٔتسجدم مكة كا١تدينة، )  ً)
، إال ا١تسػػجد ل عنػو: أف النػ  ملسو هيلع هللا ىلص قػػاؿ: "صػبلة ُب مسػػجدم ىػذا خػػَت مػن ألػػف صػبلة فيمػػا سػواه

 اٟتراـ".
 (.ٕ/ِأخرجو األزرقي ُب أخبار مكة ) (ِ)
ا   .(َٕٗ/ُاأللباين ُب سلسلة األحاديث الضعيفة ) كاٟتديث ضعفو جدًّ
تابػػو ا١تشػػهور : دمحم بػػن عبػػد ل بػػن أٛتػػد بػػن دمحم بػػن الوليػػد االزرقػػي ا١تكػػيواألزرقػػي ىػػو  أخبػػار "، ألػػفً 

 ىػ.َِٓسنة ٨تو ، روُب "قد أحسن ُب رصنيف ذلك الكتاب أية اإلحساف قاؿ السمعاين: "، "مكة
(، الثقػػػػات لقاسػػػػه بػػػػن قطلوبغػػػػا ُْٖ/ُ(، األنسػػػػاب للسػػػػمعاين )ُِْ-ُُْانظػػػػر: الفهرسػػػػت )ص:  

(ٖ/َُْ.) 
تب ا (ّ) ر قولو.ٓب أقف عليو فيما روفر لدم منً    ٢تركم ا١تطبوعة، كٓب أعثر على من ًذ

، ا١تعػركؼ ببلػده اببػن السػماؾ، : عبد بن أٛتد بن دمحم بػن عبػد ل بػن غفػَت بػن دمحموأبو ذر اؽبروي ىو
ىػػػ، ركل الصػػحيح عػػن الثبلثػػة: ّْٓىػػػ، رػػوُب سػػنة ّٔٓاألنصػػارم ا٠تراسػػاين ا٢تػػركم ا١تػػالكي، كلػػد سػػنة 

ا١تسػػتملي، كاٟتمػػوم، كالكشػػميهٍت، كٝتػػع مػػن ٚتاعػػة أعػػبلـ كٝتػػع منػػو الكثػػَت، مػػن رصػػانيفو: ا١تناسػػك ، 
 كالسنة ، كاٞتامع.

(، ُِّ/ِ(، الػػػديباج ا١تػػػذىب ُب معرفػػػة أعيػػػاف علمػػػاء ا١تػػػذىب )ُِِ/ُّانظػػػر: سػػػَت أعػػػبلـ النػػػببلء )
 (.ِْٓطبقات اٟتفاظ للسيوطي )

 (.  ِّٓنظر: )ص: ا (ْ)
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انت الكعبة أفضل كال جيزئو كاحدة فيو عن أزيد منها  ،ألف اٞتميع من ا١تسجد اٟتراـ ؛كإفً 
ما ال جيزئو   .(ِ)عن ثلث القرآف كإف عدلتو  (ُ)  َّ يل ىل مل خل ٱُّٱكإف عدلتوً 

 اٟترب غريب.و يتعُت للصبلة ما عينو هبا من من أن (ّ)وما اقتضاه كالـ اغباوي
 .(ْ)النفل ُب ا١تسجد لزمو؛ ألنو أفضل ٓتبلؼ: علي أف أصلي الفرض ولو قاؿ

النعم اف فيو أفضلً  ُت عند رعُت رع (و) ،صور السابقة ُب ٤تلها فالقياس رعينو، إفً 
شقة مً  (هاتشق)مك اٞتهة أك جهة أخرل لكن يشًتط أف يكوف لتل (جبهة جهاد)غزك 

ذا قوة عدك ومؤناٞتهة ا١تعينة مسافة ك  دوف  (ٓ)كما أفادتو عبارتوكجزكية مسلك ك٨توىا  ًك
ومنو يؤخذ ما  ،(ٖ)الستوائهما ُب نظر الشرع حينئذ (ٕ)اؼبوافقة لعبارة الشيخْب (ٔ)عبارة أصلو

انت أًثر خطرن  (ٗ)ثو األذرعيحب  ا؛ ألف األجر فيها أعظه.من رعُت ا١تعينة إذاً 
ألنو مانع من  ؛مع رعينو عليو ْتضوره فيقع عن فرضو ال نذره وإمنا صح نذر اعبهاد

ن فرضو كرعجيلو ُب ىذا العاـ عن نذره ال يصح نذر اٟتج أك العمرة ٦تن كجب عكقوعو 
ما مر ُب اٟتجعليو فإهنما يقعاف عن فرض اإلسبل  .ـ، كعن النذرً 

فره الذم ي (وفاء كافر )وندب ٠ترب  (أسلم)صح نظره من ا١تسله إذا بنذره ُب حاؿً 
لة ُب أف أعتكف لي أف عمر ه قاؿ: اي رسوؿ ل إين نذرت ُب اٞتاىلية (َُ)الصحيحُت

                                                 

 (.ُسورة اإلخبلص، اآلية ) (ُ)
 (.ٕٖٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ُِْ/َُ(، النجه الوىاج )ِّٕ/ّانظر: ركضة الطالبُت ) (ِ)
 (.ٕٓٔاٟتاكم الصغَت )ص:  (ّ)
 (.ٕٖٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ُِِ/َُ(، النجه الوىاج )ْٖٓ/ْانظر: البياف ) (ْ)
 (.ِٖٔانظر: اإلرشاد )ص:  (ٓ)
 (.ٕٓٔظر: اٟتاكم الصغَت )ص: ان (ٔ)
 (.َّّ/ّ(، ركضة الطالبُت )ّّٔ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
فاية النبيو )ِْٔ/ٕانظر: الوسيط ) (ٖ)  (.ّّْ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ُّٖ/ٖ(،ً 
 (.ٕٗٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )َِٖ/ِانظر: اإلسعاد ) (ٗ)
تاب األماف كالن (َُ)  ذكر، ابب إذا نذر، أك حلف: أف ال يكله إنساان ُبأخرجو البرارم ُب صحيحو،ً 



 

 

 
 

 اإلمداد شزح اإلرشاد البن حجز اهليتمي

434 

ما مرندابن  :أم "أوؼ بنذرؾ"ا١تسجد اٟتراـ فقاؿ:   ً ، (ُ) لعدـ أىلية الكافر اللتزاـ القربة
 .(ِ)كإمنا ندب لو ذلك؛ ألنو ال  سن أف يًتؾ ابإلسبلـ ما عـز عليو من خَت ُب الكفر

                                                                                                                                          

تػػاب األمػػاف، ابب نػػذر الكػػافر كمػػا ٕٗٔٔبػػرقه  ُِْ/ٖاٞتاىليػة، ٍب أسػػله )  (، كمسػػله ُب صػػحيحو،ً 
 (.ُٔٓٔبرقه  ُِٕٕ/ّيفعل فيو إذا أسله )

 (.  ْْٗانظر: )ص:  (ُ)
فاية النبيو )ُْٕ/ْانظر: البياف ) (ِ)  (.َّْٓت للقونوم )ص: (، شرح اٟتاكم الصغِٖٓ/ٖ(،ً 
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 فزوع
ٓتبلؼ ما لو قاؿ: إف شفي مريضي  (ُ)يصح نذر التصدؽ بشيء كيتصدؽ ٔتا شاء

 ا ابللفظ كال ابلنية فإنو لغو.ٓب يعُت شيئن فعلي ألف ك 
 ا من صحة علي نذر.أخذن  (ِ)ونظر فيو األذرعي

ُت كال دراىه كال رصدؽ ٓتبلفو ُب األكٔب نأنو فيها ٓب يعُت شيئن  وفارؽ الثانية ا من مسًا
 األكٔب فإنو عُت فيها التصدؽ.

بلـ الركضة وقضيتو فو، كعليو فقد خبل (ّ)أنو لو نذر التصدؽ نألف صح لكن ظاىرً 
يفرؽ نأف لفظ شيء كنذر مبهه كمنعا ببل دخل لو ُب إيهامو كإف أمكنو اإلرياف بلفظ 
اإلهباـ فيو ٓتبلؼ لفظ ألف فإف إهبامو ٓب أيت إال من حذفو ١تميزه فكاف اإلهباـ ُب ىذه 

  إليو فمنع الصحة ٓتبلفو ُب ذينك.منسوابن 
ط أف يكوف اإلهباـ فيما أيٌب ما أمكن اشًت  دار يف النذر على مراعاة اللفظوؼبا كاف اؼب

 ا إذ ال ينسب لتقصَت حينئذ من حيث اإلهباـ .كضعن  بو
       (ْ)]أًثر من أكالده[فعاش لو كلد  ا إف عاش لو كلدعتقن  ولو نذر من ديوت أوالده

ي فأنو لو أعتق عبده لش (ٕ)عن فتاوى العبادي (ٔ)ويف الروضة ،(ٓ)ا١تورى كلو بزمن قليل لزمو
                                                 

 (.ُِٓ/َُ(، النجه الوىاج )ّّٓ/ّ(، ركضة الطالبُت )َْْ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ُِِ/ٖ(، هناية احملتاج )ِِٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َٗٓ/ُانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ِ)
 (.ّّٓ/ّركضة الطالبُت ) (ّ)
، كىػػو مػػا (ٖٔ/َُاين علػػى ٖتفػػة احملتػػاج )مػػا بػػُت ا١تعكػػوفتُت فػػراغ ُب األصػػل كا١تثبػػت مػػن حاشػػية الشػػرك  (ْ)

 .يقتضيو السياؽ
 (.َٗٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ُِٕ/َُ(، النجه الوىاج )ْٔٗ/ٖانظر: اجملموع ) (ٓ)
 (.ّّٔ/ّركضة الطالبُت ) (ٔ)
 (.ِٔٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َٗٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ِْٖانظر: التمهيد لئلسنوم )ص:  (ٕ)

ىػػ، ّٕٓ، كلػد سػنة ما٢تػرك  م بن أٛتد بن دمحم بن عبد ل ابن عباد العباد: أبو عاصه دمحموالعبادي ىو
ػػاف إمامػػا، فقيهػػا، منػػاظرا، دقيػػق النظػػر، رفقػػو هبػػراة، كٝتػػع اٟتػػديث الكثػػَت، كحػػدث ْٖٓرػػوُب سػػنة  ىػػػ،ً 

تبا ُب الفقو، تاب األطعمة، كغَتىا. كصنفً  تاب الزايدات، ًك  منها: ا١تبسوط، ًك
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 ا أقرع بينهما.عتق النذراف فإف حصل الشفاء كالقدـك معن مريض ٍب نول عتقو لقدـك زيد ان
ذا فتاكل البغوم نأف الذم ُب الفتاكل عنو، واعَبض  أف الثاين موقوؼ فإف كجد (ُ)ًك

 (ِ)كمر ،ه فيعتق عن األكؿ أك الثاين فقط فإف مات انعقد كأعتق العبد عنوف عدـ انعقاداب
 فباعو بو ربُت بو عتقو أنو لو ابعو قبلو صح. عبدعتق  علق بو أك ُب شرح قولو:

زيت كمشع ككقف نذر  /ب[ُّْ]ؿ/ كيصح ،فهو األكجو (ّ)وىذا يؤيد ما يف الروضة
اف يدخلو من قد ينتفع بو، كلو انغلتو إلما يشًتايف من  من ٨تو  ارن دسراج ٨تو مسجد إفً 

 .(ْ)ٓب يصح؛ ألنو إضاعة ماؿمصل أك انئه كإال 
  على الدكاـ كا١تصابيح الكثَت ١تا فيو من اإلسراؼ.ُب إيقاد الشمع ليبلن  (ٓ)ونذر األذرعي

نأنو ال إسراؼ حيث احتيج لذلك كلو بوجو كإال فبل شك ُب حرمتو كعدـ انعقاد  ويرد
نذره، كلو رفضيل ُب النذر يشاىد األكلياء ك٨توىا أف الناذر إف قصد التنوير على من هبا 

ألنو قربة كإف قصد رعظيه البقعة أك القرب أك التقرب إٔب من دفن هبا أك نسبت صح نذره؛ 
ن خصوصيا ،إليو فبل ، كيركف النذر ٢تما ٦تا يندفع بو تالعتقاد العواـ أف ٢تذه األمًا
 .(ٔ)الببلء

رانه، كلو: كحكقاؿ النذر فيما ًذ علق النذر على ٨تو شفاء فوجد ٓب جيب  ه الوقفً 
بلـ ابن عبدبو فورن اإلرياف اب١تنذكر   .(ٕ)السبلـ ا على ما اقتضاهً 

                                                                                                                                          

(، سػػػػػػػػَت أعػػػػػػػػبلـ النػػػػػػػػببلء ُِْ/ْ(، كفيػػػػػػػػات األعيػػػػػػػػاف )ِْٗ/ِانظػػػػػػػػر: هتػػػػػػػػذيب األٝتػػػػػػػػاء كاللغػػػػػػػػات ) 
(ُّ/ُّٕ.) 

 (.ّْٓفتاكم البغوم )ص:  (ُ)
 (.  ِْٓانظر: )ص:  (ِ)
 (.ّّٔ/ّركضة الطالبُت ) (ّ)
 (.َُٔ/ِ(، اإلقناع للشربيٍت )ُّٓ/ٓه الوىاج )(، النجّّٔ/ٓانظر: ركضة الطالبُت ) (ْ)
 (.ِٔٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َٗٓ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )ِْٖ/ِانظر: اإلسعاد ) (ٓ)
 (.ّٕٔ/ْ(، ٖتفة اٟتبيب )ِٔٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َٗٓ/ُانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٔ)
 (.ُِٓ-َِٓ/ُقواعد األحكاـ ُب مصاّب األانـ ) (ٕ)
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كدفع اٟتاجة كالضركرة كىي متحققة  (ُ)نأف القصد هبا سد ا٠تلة وفرؽ بينو وبْب الزكاة
 ُب اٟتاؿ كأتخَتىا يضر اب١تستحقُت مع رعلق أطماعهه هبا ٓتبلؼ النذر.

اف ا١تلتـز عبادة بدنية ٓب جيب الفو (ِ)وقاؿ إظباعيل اغبضرمي  لغَت معُت  ر أك ماالن : إفً 
 ه منو الرضى ابلتأخَت فبل فور كإال كجب.ًالفقراء كجب أك ١تعُت يعل

 : كمكن أف يكوف الدين ىكذا. انتهى.قاؿ
هه بُت فرقإال ابلطلب ما ٓب يكن عصي بسببو كإف  أدائودين ال جيب نأف ال َتكأنت خ

اة ٔتا مر يؤيد ما قالو ابن عبدالس   .بلـجواز نقل النذر دكف الًز
نأنو لو نذر أف أته القرآف ُب الصبلة ٓب  سب ما قرأه ُب غَت القياـ أك  (ّ)وأفٌب البغوي

عة زائدة سهون  ا أم: أك ابف منو نذر الدعاء ابالسه األعظه دعا بتسعة كرسعُت اٝتن  ،اُب ًر
 ، كىو مبٍت على أنو مبهه فيها.(ْ)كىي األٝتاء اٟتسٌت الواردة ُب ا٠ترب

ما مر أكؿ   (ٓ)ا من األحاديثؿ نأنو معُت أخذن أما على القو   ً ًاهلل أك اٟتي القيـو
ل منها االًتفاء ابلدعاء بو.أك غَتمها فال الكتاب  وجو عند قائلً 

                                                 

 اٟتاجة كالفقر.: ابلفتح: اػبلة (ُ)
 (.ْٗٗ(، القاموس احمليط )ص: َُٖ/ُ(، ا١تصباح ا١تنَت )ُِٓ/ُُانظر: لساف العرب ) 
 (.ِٖٓ/ِانظر: اإلسعاد ) (ِ)
 (.ُّٓفتاكم البغوم )ص:  (ّ)
تػػػاب الػػػدعاء، ابب أٝتػػػاء ل عػػػز كجػػػل )أخرجػػػو  (ْ) مػػػن  (ُّٖٔبػػػرقه  ُِٗٔ/ِابػػػن ماجػػػو ُب سػػػننو،ً 

، مائػػة إال كاحػػدا، إنػػو كرػػر،  ػػب  ملسو هيلع هللا ىلص قػػاؿ: "إف هلل رسػػعة كرسػػعُت اٝتػػاأيب ىريػػرة، أف رسػػوؿ لحػػديث 
الػػورر، مػػػن حفظهػػػا دخػػػل اٞتنػػة كىػػػي: ل، الواحػػػد، الصػػػمد، األكؿ، اآلخػػر، الظػػػاىر، البػػػاطن، ا٠تػػػالق، 

 ... اٟتديث.البارئ، ا١تصور
 (.َُِٖب ضعيف اٞتامع الصغَت كزايدارو )ص: كاٟتديث ضعفو األلباين  
(، ُْٓٗبػػػػػرقه  ٕٗ/ِمػػػػػا أخرجػػػػػو أبػػػػػو داكد ُب صػػػػػحيحو، ابب رفريػػػػػع أبػػػػػواب الػػػػػورر، ابب الػػػػػدعاء ) (ٓ)

ر ) تػػػاب السػػػهو، ابب الػػػدعاء بعػػػد الػػػًذ (، كابػػػن ماجػػػو ُب ََُّبػػػرقه  ِٓ/ّكالنسػػػائي ُب الصػػػغرل،ً 
تاب الدعاء، ابب اسه ل األعظه ) بػرقه  ُٔ/َِ(، كأٛتد ُب مسػنده )ّٖٖٓبرقه  ُِٖٔ/ِسننو،ً 

ػػاف مػػع رسػػوؿ ل ملسو هيلع هللا ىلص جالسػػا كرجػػل يصػػلي ( مػػن حػػديث أنػػس بػػن مالػػك ه،ُُُِٔ ، ٍب دعػػا: أنػػوً 



 

 

 
 

 اإلمداد شزح اإلرشاد البن حجز اهليتمي

434 

كاالحتياط أف أيٌب ّتميع ما قيل فيو منها أنو االسه األعظه بل لو قيل: جيب ذلك 
 ليررج عن نذره يتعُت ٓب يبعد.

                                                                                                                                          

ا١تنػػػػػاف، بػػػػػديع السػػػػػموات كاألرض، اي ذا اٞتػػػػػبلؿ اللهػػػػػه إين أسػػػػػألك نأف لػػػػػك اٟتمػػػػػد، ال إلػػػػػو إال أنػػػػػت 
، فقػػاؿ النػػ  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقػػد دعػػا ل ابٝتػػو العظػػيه، الػػذم إذا دعػػي بػػو أجػػاب، كإذا "كاإلًػػراـ، اي حػػي اي قيػػـو

  ". كاللفظ أليب داكد.سئل بو أعطى
 (.ِّّ/ٓاألـ ) –كاٟتديث صححو األلباين ُب صحيح أيب داكد  
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 باب يف القضاء
 .(ُ)اٟتكه أم: ابؼبد

، ٝتي بذلك؛ ألف (ِ): إل٘تاـ الشيء كإحكامو كإمضائو كالفراغ منووىو يف األصل يقاؿ
، كفيو (ْ)، كيقاؿ: ٔتعٌت ألـز كأكجب(ّ)القاضي يستته األمر ك كمو كمضيو كيفرغ منو

١تعُت أك جهة  شرعنا: إذ ىو اإللزاـ ْتكه الشرع ُب الوقائع ا٠تاصة مناسبة لتعريف القضاء
 .(ٔ)أتٌب (ٓ)بشرائط

إذ ال إلزاـ فيو، كالوقائع العامة فبل  كه على الناس عمومنا بوجوب الصـو  فخرج اإلفتاء
كحكمو هببلؿ رمضاف ٔتعٌت الثبوت كىو ليس ْتكه حقيقة على الراجح، كلو امتنع كاحد 

اف احملكـو عليو خاصنا  .(ٕ)فأًثر من الصـو لزمو بو حيثً 
، كدخل ُب اٞتهة قضاؤه للفقَت على بيت ا١تاؿ، كقد يكوف ا١تقضي عْب اؼببهموخرج ابؼب

ما لو قضى لبيت ا١تاؿ على معُت.  لو جهةً 
قولو رعأب:  (ٖ)واألصل فيو قبل اإلصباع ائ    ژ (ٗ)ژٹ  ٹ  ٹژ آايتً 

 .(َُ) ژەئ   ەئ  وئ         وئ  ۇئۇئ  
                                                 

 (.ُٕٕ)ص:  (، التعريفات للجرجاينُٖٔ/ُٓلساف العرب )(، ِّْٔ/ٔاح )الصحانظر:  (ُ)
 (.ُّّ(، ٖترير ألفاظ التنبيو )ص: ّّٕ/ِ(، النظه ا١تستعذب )ٖٕ/ْانظر: النهاية ُب غريب اٟتديث ) (ِ)
 (.ِٕٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُّّ/َُ(، النجه الوىاج )َْٖ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
(، الكليػػات ُّّ(، ٖتريػػر ألفػػاظ التنبيػػو )ص: ِٕٔلفػػاظ الشػػافعي )ص: انظػػر: الزاىػػر ُب غريػػب أ (ْ)

 (.َٕٓ)ص: 
 (.ِّٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ُّْ/َُ(، النجه الوىاج )ِٕٖ/ ِانظر: اإلسعاد ) (ٓ)
 (.  ّْٓانظر: )ص:  (ٔ)

 (.ٕٖٓ(، السراج الوىاج )ص: ِّٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ِٕٓ/ٔانظر: مغٍت احملتاج ) (ٕ)
(، أسػػػػػٌت ا١تطالػػػػػب ِّ/َُ) ة(، ا١تغػػػػػٍت البػػػػػن قدامػػػػػُْٓ/ِإلقنػػػػػاع ُب مسػػػػػائل اإلٚتػػػػػاع )انظػػػػػر: ا (ٖ)

(ْ/ِٕٕ.) 
 (.ِْسورة ا١تائدة، اآلية ) (ٗ)
 (.َُٓسورة النساء، اآلية ) (َُ)
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ه ررب الصحيحُت: "إذا اجتهد اٟتًا كما نقلو أم: كىو عآب أىل للحكه  (ُ)"كأخبارً 
عن إٚتاع ا١تسلمُت كأىل اٟتكه ىو اجملتهد، فأخطأ فلو أجر كإف أصاب فلو  (ِ)النووي

إذا جلس اغباكم للحكم بعث هللا لو "، كركل البيهقي خرب: (ّ)أجراف، كصح فلو عشرة أجور
 .(ْ)"ويوفقانو فإف عدؿ أقاما وإف جار عرجا وتركاه ملكْب يسددانو

 .(ٓ)وتكّلم فيو ابن اعبوزي
 .(ٔ)""إف ل ال يقدس أمة ليس فيهه من أيخذ للضعيف حقو وصحّ 

                                                 

ه إذا اجتهػػػػد  (ُ) تػػػػاب االعتصػػػػاـ ابلكتػػػػاب كالسػػػػنة، ابب أجػػػػر اٟتػػػػًا أخرجػػػػو البرػػػػارم ُب صػػػػحيحو،ً 
تػػػاب األقضػػػية، ابب بيػػػاف أجػػػر (ِّٕٓبػػػرقه  َُٖ/ٗفأصػػػاب أك أخطػػػأ ) ، كمسػػػله ُب صػػػحيحو،ً 

ه إذا اجتهد فأصاب، أك أخطأ ) بلمها من حػديث عمػرك بػن العػاص ُُٕٔبرقه  ُِّْ/ّاٟتًا  ً)
 ه.

 (.ُْ-ُّ/ُِشرح النوكم على مسله ) (ِ)

 (،ْْٕٓبػػرقه  ُّٔ/ٓ(، كالػػدارقطٍت ُب سػػننو )ٕٓٓٔبػػرقه  ّٕٔ/ُُأخرجػػو أٛتػػد ُب مسػػنده ) (ّ)
ه ُب ا١تسػػتدرؾ ) مػػن حػػديث عمػػرك بػػن العػػاص كفيػػو: إذا قضػػى القاضػػي  (ََْٕبػػرقه  ٗٗ/ْكاٟتػػًا

اف لو أجر أك أجراف.فاجتهد فأصاب فلو عشرة أجور  لفظ أٛتد. ، كإذا اجتهد فأخطأً 
 (.ِِْ/ٖكاٟتديث ضعفو األلباين ُب إركاء الغليل ) 

 (.َُِٔٔبرقه  ُُٓ/َُأخرجو البيهقي ُب السنن الكربل ) (ْ)
 (: "موضوع".ِٓ/ٔكاٟتديث قاؿ األلباين ُب سلسلة األحاديث الضعيفة ) 
 (، قاؿ: " ىذا حديث ال يصح...". ِِٕ/ِالعلل ا١تتناىية ) (ٓ)

ىػػ، رػوُب َُٓ : أبو الفرج عبد الرٛتن بن أيب اٟتسن علي بن دمحم اٞتوزم، كلػد سػنةوابن اعبوزي ىو
اف عبلٌمة عصػره كإمػاـ كقتػو ُب اٟتػديث كصػناعة الػوعظ، مػن رصػانيفو: زاد ا١تسػَت ُب ٕٗٓسنة  ىػ،ً 

 عله التفسَت.
 (.َُٗ/ُٖ(، الواُب ابلوفيات )ْٓٓ/ُٓ(، سَت أعبلـ النببلء )َُْ/ّانظر: كفيات األعياف )

تػاب الفػنت، ابب األمػر اب١تعػركؼ  وأخرجو ابن ماجػ (ٔ) بػرقه  ُِّٗ/ِكالنهػي عػن ا١تنكػر )ُب سػننو،ً 
بػػػػػػػػرقه  ُِْ/ٔ(، كالبيهقػػػػػػػػي ُب سػػػػػػػػننو الكػػػػػػػػربل )ْْْ/ُُ(، كابػػػػػػػػن حبػػػػػػػػاف ُب صػػػػػػػػحيحو )ََُْ
َُُُٖ.) 

 (: " صحيح لغَته ".ُّْ/ٕقاؿ األلباين ُب التعليقات اٟتساف على صحيح ابن حباف ) 
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؛ فأما الذم ُب اٞتنة فرجل : واحد يف اعبنة، واثناف يف النارالقضاة ثالثةكصح أيضنا "
كرجل قضى  (ِ)[فهو ُب النارفجار ُب اٟتكه ] (ُ)[فقضى بو، كرجل عرؼ اٟتقعرؼ اٟتق،]

ررب: "(ْ)"(ّ)[فهو ُب النارللناس على جهل ]  من ُجعل، كاألخبار الصحيحة الواردة فيوً 
 .(ٓ)"ذبح بغّب سكْبقاضًيا بْب الناس فقد /أ[ ُْْ]ؿ/

٤تمولة على عظه ا٠تطر  (ٔ)"من اسُتعمل على القضاء فكأمنا ُذبح ابلسكْبكُب ركاية: "
ما أيٌب، كإال فالقضا(ٕ)فيو أك على من يكره لو القضاء أك  ـر فاية أك عُتً   .(ٖ)ء فرضً 

                                                 

 (.ِٗٗ/ّ)ما بُت ا١تعكوفتُت ساقط من األصل، كا١تثبت من سنن أيب داكد  (ُ)

 ما بُت ا١تعكوفتُت ساقط من األصل، كا١تثبت من سنن أيب داكد، ا١توضع السابق. (ِ)

 ما بُت ا١تعكوفتُت ساقط من األصل، كا١تثبت من سنن أيب داكد، ا١توضع السابق. (ّ)

تػػػػػاب األقضػػػػػية، ابب ُب القاضػػػػػي أطػػػػػئ ) (ْ) (، ّّٕٓبػػػػػرقه  ِٗٗ/ّأخرجػػػػػو أبػػػػػو داكد ُب سػػػػػننو،ً 
(، كابػػػن ٔ/ّاب األحكػػػاـ، ابب مػػػا جػػػاء عػػػن رسػػػوؿ ل ملسو هيلع هللا ىلص ُب القاضػػػي )كالًتمػػػذم ُب سػػػننو، أبػػػو 

ه جيتهػػػػػد فيصػػػػػيب اٟتػػػػػق ) تػػػػػاب األحكػػػػػاـ، ابب اٟتػػػػػًا (، ُِّٓبػػػػػرقه  ٕٕٔ/ِماجػػػػػو ُب سػػػػػننو،ً 
 (.ُٖٗٓبرقه  ّٕٗ/ٓكالنسائي ُب الكربل )

 (.ِّٓ/ٖكاٟتديث صححو األلباين ُب إركاء الغليل ) 
تػػػػػػاب األقضػػػػػية، ابب ُب طلػػػػػب القضػػػػػاء ) أخرجػػػػػو أبػػػػػو داكد (ٓ) (، ِّٕٓبػػػػػػرقه  ِٖٗ/ُّب سػػػػػننو،ً 

بػػػػػرقه  ٕ/ّكالًتمػػػػذم ُب سػػػػػننو، أبػػػػػواب األحكػػػػاـ، ابب مػػػػػا جػػػػػاء عػػػػن رسػػػػػوؿ ل ملسو هيلع هللا ىلص ُب القاضػػػػػي )
ػػػػػػر القضػػػػػاة )ُِّٓ تػػػػػاب األحكػػػػػاـ، ابب ًذ (، َِّٖبػػػػػػرقه  ْٕٕ/ِ(، كابػػػػػن ماجػػػػػو ُب سػػػػػػننو،ً 

( ٚتػػػيعهه ُْٕٓبػػػرقه  ِٓ/ُِكأٛتػػػد ُب مسػػػنده ) (،ْٖٗٓبػػػرقه  ّٖٗ/ٓكالنسػػػائي ُب الكػػػربل )
 من حديث أبو ىريرة ه.

 (: "صحيح".َُُِ/ِقاؿ األلباين ُب مشكاة ا١تصابيح ) 
، كاٟتػػػديث هبػػػذا اللفػػػظ ضػػػعفو النسػػػائي فقػػػاؿ (ّٖٗٓبػػػرقه  ّٖٗ/ٓأخرجػػػو النسػػػائي ُب الكػػػربل ) (ٔ)

ور ُب إسػػػناده  - عثمػػػاف بػػػن دمحم األخنسػػػيعقػػػب اٟتػػػديث: " لػػػيس بػػػذاؾ القػػػوم، كإمنػػػا  -يعػػػٍت ا١تػػػًذ
ران لئبل أيٍ   ."ج عثماف من الوسط، كجيعل: ابن أيب ذئب، عن سعيدرى ًذ

 (.ِْٔكحكه السراكم على ىذا اللفظ ابلشذكذ. انظر: ا١تقاصد اٟتسنة )ص:  

 (.ِٖٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٕٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َُْ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.  ْٓٓنظر: )ص: ا (ٖ)
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راىة طلبو مع  عن ابن كج (ُ)وأما قوؿ الرافعي  ً ونو فرض فمراده بو  ً أنو يكره مع
 اٟترص عليو فا١تكركه حينئذ غَت الواجب.

و،  لو (ِ)وكراىة السلف خوفنا من عدـ القياـ ْتقو ال الكراىة الشرعية كإال لـز ٛتد اتًر
 كذلك بناء ُب فرضيتو.

نأف الكراىة إمنا يناُب فرض العُت ال الكفاية يرده ما رقرر من أنو  (ّ)إلسنويوجواب ا
يكوف فرض عُت على أف التفرقة بُت الفرضُت ٦تنوعة إذا الكراىة رناُب الفرضية مطلقنا فتعُت 

 اٞتواابف األكالف.
كعلى قاضي اإلقليه فيما يعجز عنو ٍب إف ٓب  (ْ)فرض عُت على اإلماـ وتولية القاضي

 سقط الفرض.  فأيهما كٔب (ٓ)بلغ اإلماـ ا٠ترب رعُت على القاضي كإال ]فالفرض عليهما[ي
أم: غَت عاجز عما رصدل لو لنقلو أك  )كل كاٍؼ(ىو  والذي يصح توليتو القضاء

اف  (ٔ)ضعف رأم، كُب ا١تهمات ر االجتهاد، كجياب ٘تنع ذلك إذ لوً  أنو يستغٌت عنو بًذ
يعو الناس إذا كٕب كينفذكف أحكامو كاألخر بضد ذلك، كعجز ُب البلد ٣تتهداف أحدمها يط

فاية فيو كقيد  ما أفهمو اشًتاط الكفاية؛ ألنو الً   ً اإلماـ عن رنفيذ حكمو ٓب جيز روليتو
االجتهاد ال يغٍت عن ذلك على أف اختبلؿ الرأم قد يكوف أًرب أك مرضى أك ٨توه، كذلك 

                                                 

 (.َُْ/ُِالعزيز ) (ُ)
( عػػن ٤تػػارب بػػن دهر: أنػػو  َِِِّبػػرقه  ُٕٔ/َُالبيهقػػي ُب السػػنن الكػػربل ) وأخرجػػمنهػػا مػػا  (ِ)

عليػو اللهه إنك رعله أين ٓب أجلس ىذا اجمللس الذم ابتليتٍت بو كقدررػو "قاؿ:  ًاف إذا جلس للقضاء
فٍت شر عواقبو   ".إال كأان أًرىو كأبغضو، فًا

 (.ُِِ/ٗا١تهمات ) (ّ)
فاية النبيو ) (ْ)  (.ِّٔ/ٖ(، هناية احملتاج )ِٗٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٓٓ/ُٖانظر:ً 
لمتُتما بُت ا١تعكوفتُت  (ٓ)  (.ِّٖ /ِاإلسعاد )كا١تثبت من  ،فراغ ُب األصل ٔتقدارً 
 (.ُِٓ/ٗا١تهمات ) (ٔ)



 

 

 
 

 اإلمداد شزح اإلرشاد البن حجز اهليتمي

422 

رنا ٝتيعنا  ًلها  )أىل للشهادات(ال يناُب االجتهاد، ك نأف يكوف مسلمنا مكلفنا حرنا عدالن ًذ
فار افر كلو علىً  ا فبل يصح روليةً  بصَتنا انطقنا رشيدن
(ُ) . 

منهه فهو رقليد رائسة ال حكه فبل يلزمهه حكمو إال  وما اعتيد من نصب حاكم ؽبم
ه إليو كال يقبل قولو فيما حكه بو  . (ِ)ابلتزامهه ال إبلزامو كال جيربكف على التحًا

لنقصو كفاسقنا ك٤تجور عليو بسفو كغَت مقبوؿ الشهادة من أىل  وال صيب وؾبنوف ومن فيو رؽ
البدع؛ ألنو إذا ٓب يكن أىبل للشهادة فالقضاء أكٔب، كامرأة كخنثى كلو فيما يقبل شهادهتما فيو إذ ال 

. كأخرس كإف  ْ()"أة، كصح "لن يفلح قـو كلوا أمرىه امر ّ()يليق هبما ٣تالسة الرجاؿ، كلضعف رأيهما
، ٓ()ًاف لو إشارة مفهمة، كأصه ال يسمع أصبلن لتعذر الدعول عنده ٓتبلؼ من يسمع إذا صيح بو

ما أيٌب كال يعرؼ ا٠تصـو كال الشهود  .كأعمى؛ ألنو ال يشهد إال ُب حاؿ ٥تصوصً 
ما ٓب رعترب ا١تشقة فيمن يصاح بو كإف زادت من يبصر ليبلن ال هنارنا كفيو ن وأغبق بو ظر، ًك

، كمثلو أيضنا من ببصره ضعف  ذلك ال رعترب ا١تشقة ُب كجود الدعول عنده ليبلن ا١تشقةً 
منعو من أف يفرؽ بُت الصور ٓتبلؼ من يبصر هنارنا كمن ببصره ضعف كىو يبصر من 

ما ُب اإلفتاء كسيأٌب )ؾبتهد(، (ٔ)قريب أم:  )وىو(نفذ منو عند الضركرة، أنو ي (ٕ)ال مقلدً 
)من عرؼ أف معرفتو ما أيٌب غَت االجتهاد  (ٖ)اجملتهد كزاد ذلك لرفع إيهاـ عبارة أصلو

أم: ما يتعلق ابألحكاـ منهما كاآلايت ا١تتعلقة ابألحكاـ  أحكاـ الكتاب والسنة(
 ٜتسمائة آية. 

                                                 

 (.ُْٕ/ٓمغٍت احملتاج ) (،ّْٖ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ُْٕ/ُِالعزيز ) انظر: (ُ)
 (.ِٕٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُّْ/َُ(،  النجه الوىاج )ُْٕ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ُْٓ/ُِ(، العزيز )ُٕٔ/ٖ(، التهذيب )ّٖٕ-ّٕٕ/ّانظر: ا١تهذب ) (ّ)
تػاب ا١تغػػازم، اب (ْ) سػػرل كقيصػر )أخرجػو البرػارم ُب صػػحيحو،ً  تػاب النػ  ملسو هيلع هللا ىلص إٔبً  بػػرقه  ٖ/ٔبً 

 ( من حديث أيب بكرة ه.ِْْٓ
 (.ِّٖ/ٖ(، هناية احملتاج )ُْٓ/َُ(، النجه الوىاج )ُٕٔ/ٖانظر: التهذيب ) (ٓ)
 (.ِِٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّْٖ/ ِ(، اإلسعاد )ُٓٓ/ُٔانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٔ)
   (.َٓٓانظر: )ص:  (ٕ)
 (.ٖٓٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٖ)



 

 

 
 

 اإلمداد شزح اإلرشاد البن حجز اهليتمي

424 

ألحكاـ خاصة كإال فما يستنبط كمرادمها ما قصد منو بياف ا :(ِ)كالبندقبي (ُ)قاؿ الغزايل
منو حكه أك أحكاـ بطريق خفي ال ينحصر بل قل أف روجد آية كلو ُب قصصو ال يستنبط 

أم: الثبلثة خبلفنا ١تا يومهو قوؿ  )أنواعها(عرؼ  و( (ّ))القياسعرؼ  )و(منها حكه، 
العاـ (ْ)أصلو  . (ٓ)أنواعوً 

       (ُِ)كالظاىر (ُُ)كالنص (َُ)بُتكا١ت (ٗ)كاجململ (ٖ)كا١تقيد (ٕ)كا١تطلق (ٔ)كا٠تاص

                                                 

 (.ّّْ)ص:  ا١تستصفى (ُ)
فاية النبيو ) (ِ)  (.ِّٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٖٕ/ْ(، حاشية الرملي على أسٌت ا١تطالب )َٕ/ُٖانظر:ً 
 : التقدير.لغة القياس (ّ)

هما ُباصطالحا   علة اٟتكه عند ا١تثبت.: ىو إثبات مثل حكه معلـو ُب معلـو آخر الشًتًا
 (.ّ/ّ(، اإلهباج ُب شرح ا١تنهاج )ٓ/ِ، الربىاف )(ُٕٖ/ٔلساف العرب )انظر: 

 (.ٖٓٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ْ)
 : ىو عبارة عن اللفظ الواحد الداؿ من جهة كاحدة على شيئُت فصاعدا.العاـ (ٓ)
 (.ٕ/ِ(، ركضة الناظر )ُٗ/ُ(، الواضح )ِِْانظر: ا١تستصفى )ص:  
 : ىو اللفظ الداؿ على مسمى كاحد.اػباص (ٔ)
 (.َّٓ/ُ(، إرشاد الفحوؿ )ِّْ/ْ(، البحر احمليط )ُٔٗ/ِانظر: اإلحكاـ لآلمدم ) 
 ك الذات.: ىو اللفظ الذم يدؿ على ذات كاحدة ال بعينها، بل ابعتبار حقيقة شاملة ٞتنس رلاؼبطلق (ٕ)
 (.ْٗٓ/ِ(، شرح ٥تتصر الركضة للصرصرم )َُُ/ِ(، ركضة الطالب )ِٗ/ُانظر: رقوًن النظر ) 
 : ىو ا١تتناكؿ ١تعُت، أك غَت معُت موصوؼ نأمر زائد على اٟتقيقة.اؼبقيد (ٖ)
 (.َّٔ/ِ(، شرح ٥تتصر الركضة )َُِ/ِ(، ركضة الناظر )ٔٓانظر: رسالة ُب أصوؿ الفقو )ص:  
 : ىو ما لو داللة على أحد أمرين ال مزية ألحدمها على اآلخر ابلنسبة إليو.اجململ (ٗ)
ب ا١تنَت )ّّّ/ُ(، رفع النقاب عن رنقيح الشهاب )ٗ/ّانظر: اإلحكـا لآلمدم )   (.ُْْ/ّ(، شرح الكًو
 ُت، من نص أك ظهور ابلوضع، أك بعد البياف.: ما فهه منو عند اإلطبلؽ معٌت معاؼببْب (َُ)
ب ا١تنَت )ِٕٕٗ/ٔ(، التحبَت شرح التحرير )ُٕٔ/ِانظر: شرح ٥تتصر الركضة )   (.ّْٕ/ّ(، شرح الكًو
 : ىو اللفظ الذم ال  تمل اال معٌت كاحد.النص (ُُ)
 (.ُْٔرقات )ص: (، شرح الو َِٕ/ِ(، البحر احمليط )ِٕانظر: ا١تعونة ُب اٞتدؿ )ص:  
 : الشاخص ا١تررفع.لغة الظاىر (ُِ)
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ا١تتوارر (ِ)كا١تنسوخ (ُ)كالناسخ  (ٓ)كا١تتصل ،كا١ترسل (ْ)كاآلحاد (ّ)ابلنسبة لؤلكلُت، ًك
اٞتلي  ابلنسبة للثالث. (ٗ)كالفاسد (ٖ)كالصحيح (ٕ)كا٠تفي (ٔ)كغَتمها ابلنسبة للثاين، ًك

                                                                                                                                          

 : ما احتمل معنيُت أحدمها أظهر من اآلخر.اصطالحا
(، الفقيػػػػػػو كا١تتفقػػػػػػو َُْ/ُ(، العػػػػػػدة ُب أصػػػػػػوؿ الفقػػػػػػو )ِْٕٖ/ٔانظػػػػػر: التحبػػػػػػَت شػػػػػػرح التحريػػػػػػر )

 (.ِِّ/ُللبغدادم )
 إلزالة كالنقل.: النسخ: ُب اللغة االناسخ (ُ)
 : ىو اللفظ الداؿ على انتهاء أمد اٟتكه الشرعي مع أتخَت عن مورده.اصطالًحا 
(، الربىػػػاف ِّْ(، التوقيػػػف علػػػى مهمػػػات التعػػػاريف )ص: َِْانظػػػر: التعريفػػػات للجرجػػػاين )ص:  

(ِ/ِْٔ.) 
 : ىو ما اررفع شرعنا بعد ثبورو شرعنا.اؼبنسوخ (ِ)
 (.َِٓ/ٓ(، البحر احمليط )ٕٗ(، ا١تستصفى )ص: َْٖع على ألفاظ ا١تقنع )ص: انظر: ا١تطل 
: عبارة عن ا٠ترب الذم ينقلو مػن  صػل العلػه بصػدقو ضػركرة كال بػد ُب إسػناده مػن اسػتمرار اؼبتواتر (ّ)

 ىذا الشرط ُب ركارو من أكلو إٔب منتهاه.
 (.ُِٔ/ِ(، ردريب الراكم )ِٓٔد كاإليضاح )ص: (، التقييُّانظر: ا١تنهل الركم )ص:  
 : ىو ما قصر عن صفة التوارر ، كٓب يقع بو العله كإف ركرو اٞتماعة.اآلحاد (ْ)
 (.ِّ(، ا١تنهل الركم )ص: ُٔانظر: الكفاية ُب عله الركاية )ص:  
اف.: كيسمى ا١توصوؿ: كىو ما ارصل إسناداؼبتصل (ٓ) اف أك موقوفنا على منً   ه مرفوعناً 
 (.ٓٔ(، التقييد كاإليضاح )ص: ُُِ/ُ(، ا١تقنع ُب علـو اٟتديث )ِّانظر: التقريب كالتيسَت )ص:  
انػػت العلػػة فيػػو منصوصػػة أك غػػَت منصوصػػة غػػَت أف الفػػارؽ بػػُت األصػػل كالفػػرع مقطػػوع اعبلػػي (ٔ) : مػػاً 

 بنفي أتثَته.
 (.ِْٔ(، هناية السوؿ )ص: ّ/ْ(، اإلحكاـ لآلمدم )ِِٖ/ّص )انظر: التلري 
قياس القتل اب١تثقل على احملدد ك٨توه.اػبفي (ٕ) انت العلة فيو مستنبطة من حكه األصلً   : فماً 
 (.ِْٔ(، هناية السوؿ )ص: ّ/ْانظر: اإلحكاـ لآلمدم ) 
ل كاحد منهما ابٟتكه على اٟتقيقة. : ىوالقياس الصحيح (ٖ)  اٞتمع بُت الشيئُت اللذين يشهدً 
 (.ّْٖ/ُ(، الواضح ُب أصوؿ الفقو )َِٖانظر: ا١تستصفى )ص:  
ل كاحد منهما ابٟتكه على التريل دكف اٟتقيقة.الفاسد (ٗ)  : ىو اٞتمع بُت الشيئُت اللذين يشهدً 
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ل مواضعو ((ُ))اإلصباععرؼ  )و(  ً بل يكفيو أف يظن فيما انفيت فيو أف  ال ُب
/ب[ قولو ال ٥تالف اإلٚتاع ١توافقتو غَته، أك أف ا١تسألة ٓب يتكله فيها األكلوف بل ُْْ]ؿ/

 .(ِ)رولدت ُب عصره
قوة كضعفنا كيكتفي عن البحث ُب األحاديث ٔتا قبلو منها السلف،  ()الرواةعرؼ  )و(

العدالة كالضبط، كما عداه يكتفي ُب أىليتو ركاية بتأىيل إماـ كرواررت أىلية ركاية من 
ا من  (ّ)مشهور عرفت صحة مذىبو ُب اٞترح كالتعديل كالضبط أم: كٓب يعرض عليو أحدن

 أىل فنو اٞتائُت بعده كبُت سنده كاألرجح األعله فيما يظهر.
الصرؼ ()العربيةعرؼ  )و(  ً لغة ك٨تونا كفركعهما

كغَتىا  (ٓ)، كا١تعاين كالبياف كالبديع(ْ)
لوركد الشريعة بلساف العرب كألف بو يعرؼ عمـو اللفظ كخصوصو كإطبلقو كرقييده كإٚتالو 

 .(ٔ)كغَت ذلك ٦تا البد منو
 .(ٖ): لغة العرب رٔتا يوىه االختصاص بعله منت اللغة(ٕ)وقوؿ اغباوي

                                                                                                                                          

 (.ّْٖ/ُواضح ُب أصوؿ الفقو )(، الَِٖانظر: ا١تستصفى )ص:  
 : االرفاؽ.اإلصباع يف اللغة (ُ)
 : ارفاؽ علماء العصر من أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص على أمر من أمور الدين.اصطالًحا 
 (.ُِٖ(، هناية السوؿ )ص: َُ، التعريفات للجرجاين )ص: (ّٓ/ٖلساف العرب )انظر:  
 (.ِٕٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٔٗ/ُُُت )(، ركضة الطالبُْٔ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
فاية النبيو )ٔٗ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُْٔ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)  ً،)ُٖ/ِٕ.) 
 : ىو التنوين كحده، كقاؿ آخركف: ىو التنوين كاٞتر.الصرؼ (ْ)
ل خبلفيػػة (، مسػػائُٕ/ُ(، اللبػػاب ُب علػل البنػػاء )ُْٔانظػر: التبيػػُت عػػن مػذاىب النحػػويُت )ص:  

 (.َُُّب النحو )ص: 
 كعله ا١تعاين كالبياف كالبديع ىو ا١تعرب عنو بعله الببلغة كالفصاحة.  (ٓ)
 (.ُٗ(، األسلوب )ص: ٗ(، عله البديع )ص: ُّٖ/ّانظر: الطراز ألسرار الببلغة ) 
 (.ِْٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُْٖ/َُ(، النجه الوىاج )ّّٔانظر: منهاج الطالبُت )ص:  (ٔ)
 (.ٖٓٔاٟتاكم الصغَت )ص:  (ٕ)
 .عله منت اللغة، أم معرفة أكضاع ا١تفردات اللغوية (ٖ)
شاؼ اصطبلحات الفنوف )(   .َُْٖ/ِانظر:ً 
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كغَته ال مطلقنا فيما  (ُ)اعنامن الصحابة فمن بعدىه إٚت )أقواؿ العلماء(عرؼ  )و(
 لئبل أالفهه ُب إٚتاعهه كطرقو. (ِ)يفيت بو نظَت ما مر

 .(ٓ)وغّبه (ْ)كما قاؿ الرافعي (ّ)كعرؼ أصوؿ االعتقاد
، كال يشًتط معرفتها على طريق (ٔ)وقاؿ الغزايل : كعندم أنو يكفي اعتقاد جاـز

 . انتهى.(ٕ)كف فيهاا١تتكلمُت كأدلتها؛ ألهنا صناعة ٓب يكن الصحابة ينظر 
أف الذم ال يشًتط معرفتو ىو ىذه الصناعة ا١تعركفة اليـو ال أصل  ويؤخذ من فحواه

مسائل االعتقاد، كاالحتجاج فيها على ا١ترالفُت اب١تلكة اليت حصلها من األدلة الشرعية، 
كال يشًتط حفظو شيئنا من القرآف عن ظهر قلب بل يكفي أف يعرؼ مظاف أحكامو ُب 

، أم: ْتيث يصَت لو ملكة (ٗ)، كال التبحر ُب ىذه العلـو بل يكفي معرفة ٚتل منها(ٖ)اأبواهب
ما ال أفى. ل عله منها يصرؼ هبا ما يرد عليو من سائل ذلك العلهً   ُبً 

سنن  تب اٟتديث أصل صحيح جيمع غالب أحاديث األحكاـً  كيكفي أف يكوف لو ُبً 
ل ابب فَتاجعو إذا احتاج إٔب العمل بوأيب داكد كغَته من بقية السنن األربعة ف  .(َُ)يعرؼً 

ىي منها التعبَت ّتمع األحكاـ كالتمثيل لو  (ُُ)ككقع ُب نسرة أصل الركضة ا١ترتصرة
                                                 

 (.ِّٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ِْٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُٖ/ُّانظر: البياف ) (ُ)
 (.  ْٕٓانظر: )ص:  (ِ)

اف عليو أصحاب رسػوؿ ل ملسو هيلع هللا ىلصكىي:  (ّ) كرػرؾ ا٠تصػومات ، كرػرؾ البػدع،  كاالقتػداء هبػهالتمسك ٔتاً 
 ..  كالسنة رفسر القرآف كىي دالئل القرآف الدين ُب
 (.كما بعدىا ْٗ)ص:  للجرجاين ئمة اٟتديثأاعتقاد كما بعدىا(،  ُْ: أصوؿ السنة لئلمـا أٛتد )ص: انظر

 (.ُْٕ/ُِالعزيز ) (ْ)
 (.ِٕٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُْٗ/َُجه الوىاج )(، النٔٗ/ُُانظر: ركضة الطالبُت ) (ٓ)
 (.ّّْا١تستصفى )ص:  (ٔ)
 (.ِٕٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُْٗ/َُ(، النجه الوىاج )ُْٕ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.ُْٕ/َُ(، النجه الوىاج )ٓٗ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُْٓ/ُِانظر: العزيز ) (ٖ)
 (.ِٕٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٓٗ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُْٔ/ُِانظر: العزيز ) (ٗ)
 انظر: ا١تصادر السابقة. (َُ)
 (.ُْٔ/ُِانظر: العزيز ) (ُُ)
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نأنو ٓب يستوعب الصحيح منها كال معظمو ككاضح  (ُ)بسنن أيب داكد فاعًتضها ُب الركضة
بلـ احملدًٌثُت ا منً  وف اٟتديث ُب إحدل السنن أنو ال يكفي االعتماد على  (ِ)أخذن ٣تردً 

ثَتنا ٦تا فيها السيما سنن ابن ماجو كالنسائي  كه  األربعة بل البد من البحث عنو فإفً 
ورة من الكفاية  ل من اجتمعت فيو الصفات ا١تًذ عليو ابلصحة كيكوف ضعيفنا أك ٨توه ًك

أك خرب الواحد؛ ألنو كلو أمينا ما ٓب ينف حجية اإلٚتاع أك القياس  )أىل لقضاء(كما بعدىا 
 .(ّ)ال جيوز رقليده، فكذا روليتو القضاء

يقرأ ا١تكتوب كافر العقل قرشينا ذا حكه كرأم ككقار ككفاء  كونو كاتًبا حاسًبا  (ْ)ويسن
كرثبت كريقظ كفطنة كحواس كأعضاء سلمية معرفة لغة البلد الذم يقضي بو كقناعة كسكينة 

ار يهاب فبل يتمكن من استيفاء اٟتجة بُت يديو كسبلمة من الشحناء كالطمع كلُت ال جب
 .(ٔ)"كرعاية العله كالتقى أكٔب من رعاية النسب". قالو الشيراف ،(ٓ)كال ضعيف يسترف بو

 )ربكيم(أىل أيضنا لصدكر  )و(أف مراعاة التقى ٍب العله ٍب النسب أكٔب،  والذي يظهر
من القاضي إليو ٓتبلؼ النيابة  )نيابة عامة(أىل أيضنا لصدكر  )و(لو من ا١تتراصمُت، 

سماع بينة فقط فإنو ال يشًتط فيها االجتهاد بل يكفي علمو ٔتا  تاج إليو ُب  (ٕ)ا٠تاصةً 
 (ٖ)االجتهاد نأف يكوف العآب ٣تتهدنا ُب ابب دكف ابب ك الواقعة إذ األصح أنو جيوز ٕتزؤرل

الذم ينزؿ أىل القلعة على حكمو فإنو ال يشًتط فيو البصر أ كإمنا يكوف ا١تصنف  (ٗ)يضناًك
                                                 

 (.ٓٗ/ُُركضة الطالبُت ) (ُ)
 (.ُّ(، اختصار علـو اٟتديث )ص: ُٕٖانظر: مقدمة ابن الصبلح )ص:  (ِ)
فاية النبيو )َُٔ/ُُ(، ْتر ا١تذىب )َُٔ/ُٔانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ّ)  ً،)ُٖ/ٕٓ.) 
ًانػت فيػو كصػمة:  قاؿ (ْ) مزاحه بن زفر: قاؿ لنا عمر بػن عبػد العزيػز: " ٜتػس إذا أخطػأ القاضػي مػنهن خصػلة، 

 (.َُِ/َُانظر: شرح السنة للبغوم )  .أف يكوف فهما، حليما، عفيفا، صليبا، عا١تا، سئوال عن العله "
 (.ِٓٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٕٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ّْٗ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ٓ)
 (.ٕٗ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُْٖ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ِٕٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُُٗ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ّْْ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.ِٓٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٕٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِِْ/ٖانظر: البحر احمليط ) (ٖ)
 (.ِّٔ/ٍٔت احملتاج )(، مغُْٓ/َُ(، النجه الوىاج )ُّٗ/ْانظر: التدريب ) (ٗ)
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ر أىبل؛ ألف يقتضي أك ينوب نيابة عامة عمن يقتضي سبب صدكر الوالية إليو  ٔتا ًذ
متغلب على اإلماـ فبل يصَت قاضينا كال انئبنا  ((ُ))ذي شوكة/أ[ من اإلماـ أك من ُْٓ]ؿ/

بلـ اٟتاكم  .(ِ)بدكف ذلك، كإف كجدت فيو الشركط خبلفنا ١تا يومهوً 
ة بُت أف يكوف لو أتكيل أك ال كىو ٤تتمل. (ّ)قهموظاىر إطال  أنو ال  فرؽ ُب ذم الشًو

ة" يتعلق بقولو: "لقضاء كنيابة عامة" إذ ال يصح ودبا تقرر يعلم أف قولو : "بذم شًو
ره، فلو قدمو فقاؿ: أىل لتحكيه  ما سيًذ رعلقو ابلتحكيه؛ ألنو يكفي فيو رضا ا٠تصمُتً 

ة ة  )فإف وىل(لكاف أكٔب،  كبقضاء كنيابة عامة بذم شًو أك جاىبلن أك  )مقلًدا(ذك الشًو
افر  ذا امرأة ًك اف ىناؾ ٣تتهد عدؿ ًك  ً  (ْ)كما اقتضاه كالـ اغباويفاسقنا كإف

من جواز روليتها  (ٕ)ُب ا١ترأة كايده ٔتا ينسب إٔب اٟتنفية (ٔ)واعتمده البلقيِب، (ٓ)والشيخْب
: (َُ)وغّبه (ٗ)لكن قاؿ األذرعينقضو حينئذ  (ٖ)[...فيما يقبل شهادهتا فيو، كاختبلؼ ]

ما ْتثو البلقيٍت ذا أعمى "فيما يعرفو كينضبط لو"ً  ذا العبد (ُُ)الظاىر خبلفو فيهما، ًك ، ًك
ما قالو ابن عبد السبلـ  .(ُِ)كالص ً 
                                                 

 : شدة البأس كاٟتد ُب السبلح.شوكة (ُ)
 (.ْْٓ/َُ(، لساف العرب )َُٕ(، ٥تتار الصحاح )ص: َِّ/ّانظر: مقاييس اللغة ) 
 (.ٖٓٔاٟتاكم الصغَت )ص:  (ِ)
 (.ٕٗ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُْٓ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ٖٓٔاٟتاكم الصغَت )ص:  (ْ)
 (.ٕٗ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُْٖ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.َِّ/ْالتدريب ) (ٔ)
العنايػػة شػػرح  (،ْٖ/ِاالختيػػار لتعليػػل ا١ترتػػار ) (،َُٔ/ّانظػػر: ا٢تدايػػة ُب شػػرح بدايػػة ا١تبتػػدم ) (ٕ)

 (.ِٕٗ/ٕا٢تداية )
لمتُت (ٖ) تب الشافعية فله أجدهُب األصل فراغ ٔتقدارً   .، كقد ْتث ُبً 
 (.ِٔٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُِٕ/ٓالغرر البهية )انظر: حاشية الشربيٍت على  (ٗ)
 (.َِْ/ٖ(، هناية احملتاج )ِٔٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َِٖ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (َُ)
 (.َِّ/ْالتدريب ) (ُُ)
 (.ٖٓ/ُقواعد األحكاـ ُب مصاّب األانـ ) (ُِ)
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ما فعلو من التولية فينفذ قضاء من كاله للضركرة  )نفذ(ُب الص ،  (ُ)لكن خالفو البلقيِب
ة ك٢تذا ينفذلئبل رتعطل  قضاء  (ِ)ا١تصاّب إذ الفرض أنو ال قدرة على رد أمر ذم الشًو

ما مر.  قاضي البغاةً 
ة من كاله ٔتوت ك٨توه انعزؿ لزكاؿ ّ()قاؿ البلقيِب : كيستفاد من ذلك أنو لو زالت شًو

الضركرة كأنو لو أخذ شيئنا من بيت ا١تاؿ على كالية القضاء أك جىوىاًمكى 
اسًتد ُب نظر األكقاؼ  ْ()

ذلك ُب ا١تاؿ الذم أيخذه فيسًتد منو قطعنا. انتهى  .منو؛ ألف قضاءه إمنا يعد للضركرة كالً 
 : كفيو كقفة. (ٓ)قاؿ شيخنا

من  (ٔ): ال كقفة فيو مع قو٢ته ما جاز للضركرة رقدر بقدرىا على أنو سيأٌبوأقوؿ
ره أك ال ىذا إذا كجد ٣تتهد ابلصفات ال (ٕ)البيضاكم سابقة كإال فقد قضى التصريح ٔتا ًذ

ره البلقيٍت ا١تقلد جزمنا كال ينبغي ُب ىذه اٟتالة أف أيٌب ما ًذ
؛ ألف قبوؿ الوالية كاجب (ٖ)

ما أيٌب  فبل رقصَت منو ألبتو. (ٗ)عليوً 
                                                 

 (.ُّٗ/ْالتدريب ) (ُ)
تػػػػب ُب األصػػػػل "ال ينفػػػػذ"، كالصػػػػواب حػػػػذؼ "ال"، كىػػػػو مػػػػا يق (ِ) ػػػػذلك ُبً  تضػػػػيو السػػػػياؽ، كىػػػػوً 

 (.َِٖ/ْالشافعية مثل: أسٌت ا١تطالب )
 (.َِّ/ْالتدريب ) (ّ)
ي.ىي ما يررَّب ُب األكقات ألصحاب الوظائف: اعبوامك (ْ)  ، ُب العصر ا١تملًو
 (.ٖٔ)ص:  التعريفات الفقهية(، ِّٖ/ّ(، ا١تنهل الصاُب )ِِٕ/ُانظر: إنباء الغمر ) 
 (.َِٖ/ْلب )انظر: أسٌت ا١تطا (ٓ)
 (.  ٕٕٓانظر: )ص:  (ٔ)
ػاف : عبد ل بػن عمػر بػن دمحم بػن علػي أبػو ا٠تػَت القاضػي انصػر الػدين البيضػاكموالبيضاوي ىو (ٕ)  ً،

صػوؿ، مػن رصػانيفو: ا١تنهػاج ُب أصػوؿ الفقػو إماما مربزا نظػارا صػاٟتا متعبػدا زاىػدا، بػرع ُب الفقػو كاأل
 ىػ،.ٖٓٔك٥تتصر الكشاؼ ُب التفسَت، روُب سنة 

(، طبقػػػػػػات ُٕٓ/ٖ(، طبقػػػػػػات الشػػػػػػافعية الكػػػػػػربل للسػػػػػػبكي )َِٔ/ُٕانظػػػػػػر: الػػػػػػواُب ابلوفيػػػػػػات ) 
 (.ُِٕ/ِالشافعية البن قاضي شهبة )

ره قبل بضع أسطر. (ٖ)  ًذ
 (.  ْٓٓانظر: )ص:  (ٗ)
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ر أنو ال جيوز ٖتكيمو إذ ال ضركرة، كما رقرر من أنو ال فرؽ ُب  وأفهم تعليل النفوذ ٔتا ًذ
 (ِ)كالغزايل (ُ)الشيخافكوف ىناؾ عدؿ أك ال ىو ما مشى عليو نفوذ رولية الفاسق بُت أف ي

ا لو ضعيف. (ٔ)فنقل ا١تصنف (ٓ)وغّبه (ْ)واعتمده اإلسنوي، (ّ)وغّبه  ٠تبلفو معتمدن
يرد نأف ٤تلو حيث ال ضركرة نأف كٕب  (ٕ): إنو مناقض لقو٢ته ينعزؿ القاضي ابلفسقوقولو

ة عا١ت هعلى ظن أنو عدؿ أما حيث كال  ان بفسقو فبل ينعزؿ ابلفسق.ذك الشًو
نعه، ينبغي النظر ُب أنو لو زاد فسقو أك ارركب مفسقنا آخر غَت الذم عله بو ذك 

ة ىل ينعزؿ أك ال  ، كلعل األكؿ أقرب.؟الشًو
بنحو ذلك فقاؿ: من يرل أنو ينعزؿ ابلفسق إمنا ىو إذا طرأ عليو  رده (ٖ)مث رأيت الشارح

ا كرة فاستمراره دكاما من ف فاسقنا ُب ابتداء التولية كجوزانه للضر كقد كٕب خالينا عنو، أما إذاً 
  ابب أكٔب.

: (ٗ)ًما مشلو إطبلقهه القضاء ابلبينة كاإلقرار كالعله لكن قاؿ اٟتضرمي  ولقاضي الضرورة
ال يقضي بعلمو كال  فظ ماؿ اليتيه بل يًتؾ عند عدؿ كال جيوز أف يكتب إٔب قاض آخر 

الشاىد، كىو ال   ً رقبل شهادرو، كرد نأف الضركرة اجملوزة لغَت ذلك ٕتوزه السيما إذا فإنو
اف أكٔب بقبوؿ الشهادة للضركرة؛   ً ا ة شاىدن رررب على ذلك فتنة، بل لو جعلو ذك الشًو

 ألف اٟتكه أعظه.

                                                 

 (.ٕٗ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُْٖ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ُِٗ/ٕالوسيط ) (ِ)
فاية النبيو )َِّ/ْانظر: التدريب ) (ّ)  (.َِٖ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ّٕ/ُٖ(،ً 
 (.ُِٓ/ٗا١تهمات ) (ْ)
 (.ُِٕ/ٓ(، الغرر البهية )ُْْ/َُ(، النجه الوىاج )ْْٗ/ّانظر: األنوار ألعماؿ األبرار ) (ٓ)
 (.َِْ/ّانظر: إخبلص الناكم ) (ٔ)
 (.ُِٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِٓٗ/ٕ(، الوسيط )ُٗٓ/ُٔانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٕ)
 ./أ(ُِٖشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ٖ)
(، إعانػػػة الطػػػالبُت ُِٔ(، فػػػتح ا١تعػػػُت )ص: َِٖ/ْانظػػػر: حاشػػػية الرملػػػي علػػػى أسػػػٌت ا١تطالػػػب ) (ٗ)

(ْ/ِْٖ.) 
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أف يسأؿ عن حاؿ من يوليو كإف كٔب من ال يعرؼ حالو ٓب ينفذه كإف  وجيب على اإلماـ
، كجيب عليو  ل مسافة عدكل نصب قاضابف أىبلن ، كمر ُب السَت الفرؽ بينو كبُت (ُ)ُبً 

ا١تفيت، كلو رفويض قضيتو إٔب أىل البلد ليولوا من رضوه كإٔب بعض اآلحاد كإف ٓب يصلح 
يل ٤تض ]ؿ نفسوُْٓللقضاء؛ ألنو ًك  .(ِ)/ب[ كال يوٕب كلده كال كالدهً 
اء البلد لغو كرعيُت؛ ألنو فوليت أحد ىذين أك من شاء من علم ،ويشَبط تعيْب القاضي

وليتك أك قلدرك القضاء أك ا٤تل الوالية، كينعقد مشافهة كمعاينة كمراسلة   ً لصريح
 .(ّ)استرلفتك أك استىنبتيك فيو أك اقض أك احكه بُت الناس

 .(ْ)ًاعتمدت عليك ُب القضاء أك رددرو أك فوضتو إليك  وبكناية
يلو ُب نصب كليتك أف ذاؾ يتعُت ٞتعلو قاضينا، كى وفارؽ ذا ٤تتمل ألف يراد بو رًو

الة  الًو كما يصرح بو  قاض، أك عهدت إليك فيو أك أسندرو إليك كال يشًتط القبوؿ لفظناً 
، كلو كاله (ٖ)كاؼبصنف (ٕ)وإف اغَب بكالمو يف اإلسعاد (ٔ)خالفًا للماوردي (ٓ)كالـ الشيخْب
 ،كاستيفاء اٟتقوؽ ،كاٟتكه ،التحليفكيستفيد ابلتولية ا١تطلقة ٝتاع البينة، ك  ،مدة معينة جاز
ككالية أمواؿ الناقصُت حيث  ،كرزكيج من ال كٕب ٢تا ،كإقامة اٟتدكد ،كالتعزير ،كحبس ا١تمتنع

 ،كالبحث عن حاؿ كالهتا ،كإيصا٢تا ألىلها ،كالوقوؼ العامة كا٠تاصة ،كاألمواؿ ،ال كٕب ٢ته
كُب  ،معة كالعيداف ٓب يكن ٢تا كالهكالوصااي إف ٓب يكن كىًصي، كالنظر ُب أحواؿ صبلة اٞت

ذا احملتسبُت ،ال جيوز كنصب ا١تفتيُت ،فيمنع متعداي فيها ببناء كإشراع الطرؽ كآخذم  ،ًك
                                                 

فاية النبيو )ّْٖ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)  (.ِٖٖ/ْ، أسٌت ا١تطالب )(ٓٓ/ُٖ(،ً 
 (.ُِٖ/ٓ(، الغرر البهية )ُِّ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ّْٗ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
(، الػػػػػػنجه الوىػػػػػػاج ّٓ/ُُ(، ْتػػػػػػر ا١تػػػػػػذىب )ُُٕانظػػػػػػر: األحكػػػػػػاـ السػػػػػػلطانية للمػػػػػػاكردم )ص:  (ّ)

(َُ/ُٖٓ.) 
فاية النبيو )ّْٗ/ُِ(، العزيز )ِِ/ُٔانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ْ)  ً،)ُٖ/ٖٓ.) 
 (.ُِْ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ّْٗ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ُُٕاألحكاـ السلطانية )ص:  (ٔ)
 (.ْٖٗ/ ِاإلسعاد ) (ٕ)
 (.ٕٓٓ/ِانظر: ركض الطالب ) (ٖ)
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اة كال أيخذ جزية كفيئنا كخراجنا إال إف قلده ،كأئمة ا١تساجد إف ٓب ينصبهه اإلماـ ،الًز
(ُ) ،

كن فيها من يصلح للقضاء غَته ابإلضافة للضمَت نأف ٓب ي )ببلده(للقضاء  )وعلى متعْب(
كقولو: كإف رررب عليو عزؿ قاضي آخر كخاؼ من نفسو ا١تيل كا٠تيانة بل  ،(ِ)فيها )طلبو(

الحتياج الناس إٔب  (ٓ)كأجربه اإلماـ (ْ)فإف امتنع ]أٍب[ (ّ)عليو أف يتقلد ك] ًتز من ذلك[
ما جيرب ا١تالك على بذؿ إط ما علمو كنظره، فأجرب على بذؿ ذلك هبهً  عامو للمضطر ًك

جيرب ا١تراطب بفرض الكفاية على القياـ بو عند رعينو، كإمنا ٓب يفسق هبذا االمتناع؛ ألنو ال 
اف ٥تطئنا يصدر غالبنا إال عن أتكيل كإفً 
كعلى فرض عدـ التأكيل فليؤمر ابلتوبة أكالن ٍب  ،(ٔ)

 .(ٕ)يوَب ألف االمتناع حينئذ فسق، كإمنا ٓب  تج لبلسترباء للضركرة
اوأما خرب فحملوه على حاؿ عدـ التغَت مع أنو  (ٖ)": "إان ال نكره على القضاء أحدن

 .(ٗ)غريب

                                                 

 (.ِٖٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُِٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َْْ-ّْٗ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ِٗٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّٓٓغَت للقونوم )ص: (، شرح اٟتاكم الصُّْ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ُِٖ/ٓكا١تثبت من الغرر البهية ) ،ما بُت ا١تعكوفتُت فراغ ُب األصل (ّ)
تب الشافعية (ْ) ذلك ُبً   .(َٖٓ/ ِ: مثل اإلسعاد )ُب األصل "ٍب"، كا١تثبت ىو الصواب كىوً 
 (.  ُِ/ُّ(، البياف )ِٖٖ/ٕ(، الوسيط )ٗ/ُٔانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٓ)
(، هنايػػػػػة احملتػػػػػاج ِٕٕ/ْ(، أسػػػػػٌت ا١تطالػػػػػب )ّٓٓانظػػػػػر: شػػػػػرح اٟتػػػػػاكم الصػػػػػغَت للقونػػػػػوم )ص:  (ٔ)

(ٖ/ِّٔ.) 
 (.ُِٖ/ٓ(، الغرر البهية )ِٗ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُِْ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
(: "ىػػذا اٟتػػديث غريػػب ال  ضػػرين مػػن خرجػػو بعػػد البحػػث الشػػديد ُٓٓ/ٗقػػاؿ ُب البػػدر ا١تنػػَت ) (ٖ)

( : ٓب أجػػػده ىكػػػذا . كُب ا١تعػػػٌت حػػػديث أيب َْٓ/ْعنػػػو"، كقػػػاؿ ابػػػن حجػػػر ُب التلرػػػيص اٟتبػػػَت )
مسعود :  "بعثٍت رسوؿ ل  ملسو هيلع هللا ىلص سػاعيا ، كقػاؿ : ال ألقينػك يػـو القيامػة ٕتػيء كعلػى ظهػرؾ بعػَت لػو 

بػػػػرقه  ُّٓ/ّداكد )أخرجػػػػو أبػػػػو  .رغػػػػاء قػػػػد غللتػػػػو . قػػػػاؿ : إذا ال أنطلػػػػق . قػػػػاؿ : إذا ال أًرىػػػػك"
 ًتاب ا٠تراج كاإلمارة كالفيء، ابب ُب غلوؿ الصدقة.   (ِْٕٗ

 (.ّٓٔ/ّكحديث أيب داكد صحح إسناده األلباين ُب إركاء الغليل ) 
فاية النبيو )ُِْ/ُِانظر: العزيز ) (ٗ)  (.ِٕٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ّٗ/ُٖ(،ً 
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اف ٍب صاّب غَته فبل يلزمو الطلب كال القبوؿ كإف أمره  "متعُت": وخرج بقولو غَته نأفً 
 اإلماـ بذلك.

سائر فركض الكفاايت، إف قاـ بو أحدىه سقط الفرض عننعم  .(ُ)و كإال أٙتوا ٚتيعناً 
غَتىا فبل جيب على من رعُت  "بلده"كأجرب اإلماـ أحدىه لئبل رتعطل ا١تصاّب، كبقولو: 

 .(ِ)عليو طلبو كال قبولو ُب غَتىا ١تا فيو من ا٢تجرة كررؾ الوطن
ال غاية لو  نأنو مكن القياـ هبا كالعود إٔب الوطن كالقضاء وفارؽ سائر فروض الكفاايت
 .(ّ)مع قياـ حاجة البلد ا١تتعُت إليو

اف ببلد صاٟتاف ككٕب  (ٔ)وصريح كالـ الشيخْب (ٓ)كأصلو (ْ)وظاىر كالمو  ً أنو لو
 (ٕ)أحدمها ٓب جيب على اآلخر ذلك إٔب بلد آخر ليس بو صاّب، لكن أطاؿ ٚتع متأخركف

ملها حكه األكؿ مع انتفاء ُب رده كأف ا١تعتمد الوجوب لئبل يتعطل البلد اآلخر إف ٓب يش
ره  (ٖ)حاجة بلده إليو، كألف ا١تصاّب العامة مقدمة على ا١تصاّب ا٠تاصة، زاد البلقيٍت إمنا ًذ

تب األصحاب كأف لزـك ىجراف الوطن ال إٔب غاية  (ٗ)الشيراف  ً تاب من ٓب يوجد ُبً 
                     (َُ)ا كعلينا٦تنوع بل يبعث اإلماـ قاضينا بعد قاض كأنو ملسو هيلع هللا ىلص بعث معاذن 

                                                 

 (.ِٖٕ/ٌْت ا١تطالب )(، أسِٗ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُِ/ُّانظر: البياف ) (ُ)
(، مغػػػػػٍت احملتػػػػػاج ّٔٓ(، شػػػػػرح اٟتػػػػاكم الصػػػػػغَت للقونػػػػوم )ص: ْٗ/ُُانظػػػػر: ركضػػػػػة الطػػػػالبُت ) (ِ)

(ٔ/ُِٔ.) 
 (.ُّْ/َُ(، النجه الوىاج )ْٗ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُْْ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ِٕٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ْ)
 (.ٖٓٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٓ)
 (.ْٗ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُْْ/ُِالعزيز )انظر:  (ٔ)
 (.ِّٖ/ٖ(، هناية احملتاج )ُِٖ/ٓ(، الغرر البهية )ُٖٓ/ ِانظر: اإلسعاد ) (ٕ)
 (.ُِٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٖٓ/ ِانظر: اإلسعاد ) (ٖ)
ره قبل بضع أسطر. (ٗ)  ًذ
يػػػف القضػػػاء ) (َُ) تػػػاب األقضػػػية، اببً  (، كابػػػن ِّٖٓبػػػرقه  َُّ/ّأخرجػػػو أبػػػو داكد ُب سػػػننو،ً 

ػػػػػػر القضػػػػػػاة ) تػػػػػػاب األحكػػػػػػاـ، ابب ًذ (، كالنسػػػػػػائي ُب الكػػػػػػربل َُِّبػػػػػػرقه  ْٕٕ/ُِب سػػػػػػننو،ً 
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ره مردكد نأهنما اٟتجة ُب  (ِ)كاستمر على ذلك ا٠تلفاء (ُ)موسى ا منهه، كما ًذ كٓب متنع أحدن
ر كقائع أحواؿ ٤تتملو،  النقل كنأنو قد ال ٕتد قاضينا فَتسلو بدلو، كنأف من بعث من ًذ

 /أ[ ذلك.ُْٔأف لو ثبت أنو ملسو هيلع هللا ىلص أجرب أحدنا منهه على قبوؿ ]ؿ/ كإمنا يته االستدالؿ
على البلد فيو نظر إذ الذم  (ْ)ًأصلو  (ّ)فبل يقتضي الوجوب كاقتصاره أما ؾبرد البعثة

ما  (ٔ)كأصلها (ٓ)ُب الركضة اعتبار البلد كالناحية كُب اٟتقيقة ا١تعترب ُب ذلك الناحية فقطً 
 ، كقدـ ُب السَت أف القضاء كاإلمامة من فركض الكفاية.(ٕ)ا١تنهاجاقتصر عليو ُب 

                                                                                                                                          

( مػػن حػػديث علػػي ه، قػػاؿ: بعثػػٍت ّٔٔبػػرقه  ٖٔ/ِكأٛتػػد ُب مسػػنده ) (،ّٖٔٔبػػرقه  ِِْ/ٕ)
حػػػػػديث السػػػػػن، كال علػػػػػه ٕب رسػػػػػوؿ ل ملسو هيلع هللا ىلص إٔب الػػػػػيمن قاضػػػػػيا، فقلػػػػػت: اي رسػػػػػوؿ ل ررسػػػػػلٍت كأان 

ابلقضػػػاء، فقػػػاؿ: "إف ل سػػػيهدم قلبػػػك، كيثبػػػت لسػػػانك، فػػػإذا جلػػػس بػػػُت يػػػديك ا٠تصػػػماف، فػػػبل 
ما ٝتعت من األكؿ، فإنو أحرل أف يتبُت لك القضػاء"، قػاؿ: "فمػا  رقضُت حىت رسمع من اآلخر،ً 

 زلت قاضيا، أك ما شككت ُب قضاء بعد".
 (.ِِٔ/ٖلغليل )كاٟتديث صححو األلباين ُب إركاء ا 
تػػاب اسػػتتابة ا١تررػػدين كا١تعانػػدين كقتػػا٢ته، ابب حكػػه ا١تررػػد كا١تررػػدة  (ُ) أخرجػػو البرػػارم ُب صػػحيحو،ً 

تػػػػاب اإلمػػػػارة، ابب النهػػػػي عػػػػن طلػػػػب ِّٗٔبػػػػرقه  ُٓ/ٗكاسػػػػتتابتهه ) (، كمسػػػػله ُب صػػػػحيحو،ً 
"لػػن، أك: ال نسػػتعمل  ( مػػن حػػديث أبػػو موسػػى ه كفيػػو: فقػػاؿ:ُْٔٓ/ّاإلمػػارة كاٟتػػرص عليهػػا )
، كلكػن اذىػػب أنػػت اي أاب موسػى، أك اي عبػػد ل بػػن قػيس، إٔب الػػيمن" ٍب اربعػػو علػى عملنػػا مػػن أراده

 معاذ بن جبل.
تػػػاب  مثػػػل اسػػػتعماؿ أيب بكػػػر ألنػػػس رضػػػي ل عنهمػػػا ُب البحػػػرين (ِ) مػػػا ُب صػػػحيح البرػػػارم ،ً   ً،

ػػػػػػػػػػػػػػػػاة، ابب ال جيمػػػػػػػػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػػػػػػػػُت متفػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ كال يفػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػػػػػػػػػُت ٣تتمػػػػػػػػػػػػػػػػع ) بػػػػػػػػػػػػػػػػرقه  ُُٕ،ُُٔ/ِالًز
ُْْٖ،َُْٓ،ُُْٓ.) 

 (.ِٕٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ّ)
 (.ٖٓٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ْ)
 (.ْٗ/ُُركضة الطالبُت ) (ٓ)
 (.ُْْ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ّّٔمنهاج الطالبُت )ص:  (ٕ)
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) اف أصلح فيبطل بو عدالتو ىذا إف   )لغّبه(طلبو  )وحـر أم: على غَت ا١تتعُت كإفً 
، فإف عزؿ ككٕب غَته نفد عند (ُ)أم: مع عزؿ قاض صاّب كلو مفضوالن  )بعزؿ(ًاف طلبو 

ف العزؿ ابلرشوة حراـ، كرولية ا١تررشي للراشي  الضركرة كإال ٓب ينفذ إف بذؿ ماالن لذلك أل
 .(ِ)ًذلك

اف طلبو مع  ذا إف ٓب يبذؿ شيئنا على األكجو، أكً  منو على نفسو إذ  )خوؼ خيانة(ًك
 ، كألف أىه العزائه حفظ السبلمة.(ّ)ال ضركرة إٔب ذلك ٓتبلفو فيما مر

 ى األكجو.كخرج ابلطلب ُب ىارُت اٟتالتُت القبوؿ من غَت طلب فبل  ـر عل
ره الشيراف(ْ)وقوؿ اغباوي  ٖترًن الطلب. (ٔ)عن ا١تاكردم (ٓ):  ـر متعقب نأف الذم ًذ
أنو قاس حرمة القبوؿ  (ٕ)وقوؿ شيخنا غَته أنو يتبع ما فيو فله يره لغَته ًك بعد أف قاؿً 

ل منهما عزؿ ا١توٕب ا١تتضمن لئليذاء يرد نأف رضمن   ً على حرمة الطلب ّتامع رضمن
 لك مسله ككاضح.الطلب لذ

فغَت مسله؛ ألنو إمنا يكوف بعد كجود العزؿ ك٘تامو فليس فيو سعي  وأما تضمن القبوؿ بو
 ُب العزؿ حىت يكوف فيو إيذاء للموٕب.

 : فيو ذلك نظرنا إٔب أنو لو ٓب يقبل أعيد ا١تعزكؿ.فإف قلت
و قبل : ال يلتفت لذلك؛ ألنو ابلعزؿ بطل حقو فبل نظر إٔب روقع فرض عوده أنقلت

يف أيٍب القائل  العزؿ فبل إيذاء فيو أيضنا، كإف رررب عليو العزؿ؛ ألنو ال ينسب إليو، ًك
يوجد العزؿ كإف كجد ما يدؿ  بقبولو كىو عنده ٓب يعله رررب اإليذاء عليو الحتماؿ أف ال

  عليو.
                                                 

 (.ِّٕ/ٖ(، هناية احملتاج )ُِٗ/ٓ(، الغرر البهية )ّٗ/ُُانظر: ركضة الطالبُت ) (ُ)
 (.ُِٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٖٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُْْ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 (.  ْٓٓانظر: )ص:  (ّ)
 (.ٗٓٔاٟتاكم الصغَت )ص:  (ْ)
 (.ّٗ/ُُالطالبُت )(، ركضة ُّْ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ُُ/ُٔاٟتاكم الكبَت ) (ٔ)
 (.ِٖٕ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٕ)
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ما عرؼ ٦تا رقرر الطلب كمثلو القبوؿ  )ونداًب(  ً فيما إذا ٓب يكن ىناؾ صاّب متوؿ
ندب ُب ىذه اٟتالة الطلب كمثلو القبوؿ أيضنا  )و(، (ُ)الواثق بنفسو )لألصلح(ألكٔب اب

لو إٔب الرزؽ ا١تعد  )حباجة(أم: ٦تاثل لبعض أىل بلده ُب الصبلحية إف امتاز عليهه  )ؼبثل(
فاية أمثالو  ً بسبب  )و(، (ِ)للقاضي من بيت ا١تاؿ ك٨توه نأف ٓب يكن لو ماؿ يكفيو

ر ((ّ))طبولو كأدل إٔب عدـ االنتفاع بعلمو، كلو كٕب ال اشتهر كانتفع بو، كبسبب  لًذ
 .(ْ)ارركاب مثلو لو كٕب

ها ُب االجتهاد أك  (ٓ)١تا مر والتعبّب ابؼبتويل سهو من حرمة طلب عزلو أمورنا يضعف مدًر
اف ال يقـو هبا إال  التقليد، كبسبب ضعف مثلو لذلك عن القياـ ٓتصومات الناس نأفً 

يكن غَت ا١تتعُت  )وإال(، (ٔ)ا يؤخر بعضها لكثرهتا عليو، نبو على ذلك البلقيٍتّتهد كرٔت
أصلح كال ٤تتاجنا كال خامبلن كال مرركبنا ١تا مر
اف ىناؾ أصلح منو غَت  (ٕ) كال ضعيفنا نأفً 

ذا القبوؿ  )كره( (ٖ)٦تتنع عن القبوؿ أك مثلو كٓب يتميز ىذا عليو بشيء ٦تا مر لو الطلب، ًك
ما ُب الصحيحُتعلى األك  فإنك إف  : "ال رسأؿ اإلمارة(ُ)لعبدالرٛتن (ٗ)جو لقولو ملسو هيلع هللا ىلصً 

                                                 

 (.ِٖٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ّٗ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُّْ/ُِانظر: انظر: العزيز ) (ُ)
 (.ّٕٓ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ُّْ/ُِ(، العزيز )ِٖٗ/ٕانظر: الوسيط ) (ِ)
 ساقط الذم ال نباىة لو.ٜتولو: ىو ا٠تفي ال (ّ)
 (.ٓٗٗ(، القاموس احمليط )ص: ُِٖ/ُ(، ا١تصباح ا١تنَت )ِِ/ُُانظر: لساف العرب ) 
 (.ّٗ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ْٔ/ُُ(، ْتر ا١تذىب )ُّ/ُّانظر: البياف ) (ْ)
 (.  ٕٓٓانظر: )ص:  (ٓ)
 (.ُّٖ/ْالتدريب ) (ٔ)
ره قبل بضع أسطر. (ٕ)  ًذ
ره ُب بداية الصفح (ٖ)  ة.ًذ
فػػػارات األمػػػاف، ابب الكفػػػارة قبػػػل اٟتنػػػث كبعػػػده ) (ٗ) تػػػابً  بػػػرقه  ُْٕ/ٖأخرجػػػو البرػػػارم ُب صػػػحيحو،ً 

تاب اإلمارة، ابب النهي عن طلب اإلمارة كاٟترص عليها )ِِٕٔ  (.ُْٔٓ/ّ(، كمسله ُب صحيحو،ً 
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لت إليها".  أكريتها عن غَت مسألة أعنت عليها، كإف أكريتها عن مسألة ًك
اف األفضل متنع عن القبوؿ فكا١تعدـك  .كيكره لئلماـ أف يبتدئو ابلتولية أما إذاً 

اف ا١تفضوؿ أطوع كأقرب إٔب القلوب. (ِ)واستثُب اؼباوردي ر ما إذاً  راىة ما ًذ  منً 
اف أقول ُب القياـ ُب اٟتق، كحيث كجب الطلب كاستحب جاز  (ّ)والبلقيِب  ً ما إذا

ما إذا رعذر األمر اب١تعركؼ إال ببذؿ ماؿ فإف ٓب جيب كٓب  بذؿ ا١تاؿ، كلكن أخذه ظآبً 
 .(ْ)ليوٕبيستحب ٓب جيزئو بذلك 

 سبق قله. :(ٔ)قاؿ ٚتع "جيوز": (ٓ)وقوؿ الروضة
لئبل يعزؿ كيندب بذلو العزؿ غَت صاّب ١تا فيو من ٗتليص الناس منو، كمع  وجيوز لو بذلو

 .(ٕ)ذلك أخذه ظآب أيضنا
ونو ُُْٔب األىلية ]ؿ/ (ٖ)والقضاء يعترب ما مر  ً العظمى ُب  )كاإلمامة(/ب[ لو جاز

األىلية ٢تا من الكفاية كأىل الشهادات كاالجتهاد كُب كجوب الطلب على ُب  (ٗ)اعتبار ما مر
القضاء راىتو كحرمتو ُب نظَت األحواؿ السابقة فبل يكوف مباحةً   .الكفاية أك العُت كندبو ًك

ا إمنا يتحقق بكونو شجاعنا ذا رأم يدبر بو اٟتركب كا١تصاّب العامة سليمن  والكفاية ىنا

                                                                                                                                          

، يكػػػٌت أاب ىػػػو عبػػػد الػػػرٛتن بػػػن ٝتػػػرة بػػػن حبيػػػب بػػػن عبػػػد مشػػػس بػػػن عبػػػد منػػػاؼ القرشػػػي العبشػػػمي (ُ)
ػػاف اٝتػو عبػػد الكعبػة، فسػػماه رسػػوؿ  سػعيد، أسػػله يػـو فػػتح مكػة، كصػػحب النػػ  ملسو هيلع هللا ىلص، كركل عنػو، ًك

ابل، روُب سنة   .ىػُٓل ملسو هيلع هللا ىلص: عبد الرٛتن، كىو الذم افتتح سجستاف، ًك
 (.ِِٔ/ْ(، االصابة ُب ٘تييز الصحابة )َْٓ/ّ(، أسد الغابة )ّٖٓ/ِانظر: االستيعاب ) 
 (.ِٕاألحكاـ السلطانية )ص:  (ِ)
 (.ُّٖ/ْالتدريب ) (ّ)
 (.ِّٕ/ٖ(، هناية احملتاج )ُِٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُّْ/ُِانظر: العزيز ) (ْ)
 (.ْٗ/ُُركضة الطالبُت ) (ٓ)
 (.ّّٔ/ٓ(، حاشية اٞتمل )ُِٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٖٕ/ْ)انظر: أسٌت ا١تطالب  (ٔ)
 (.ْٗ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُْْ/ُِ(، العزيز )ُِ/ُٔانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٕ)
 (.  ْْٓ)ص: انظر:  (ٖ)
 (.  ْْٓ)ص: انظر:  (ٗ)
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ة، كسرعة النهوضمن نقص منع استيفاء اٟت كال يضر فيو فقد ٨تو ذكؽ كشه كال قطع  ،ًر
ر كال عشى عُت بفتح أكلو كالقصر  .(ُ)٨تو ًذ

أم: مع قرشيو  )بقرشيو( (ِ)ما نبو عليو بقولو من زايدرو ويعترب فيو زايدة على القاضي
 ".: "ال يزاؿ ىذا األمر ُب قريش ما بقي منهه اثناف(ّ)ٟتديث الصحيحُت
 ".األئمة من قريش: "(ٔ)كغَتمها (ٓ)كالبيهقي (ْ)كحديث البرارم
 ".قريش والة الناس يف اػبّب والشر: "(ٖ)كالًتمذم (ٕ)كحديث النسائي

عُت صحابيناكقد كرد من طرؽ عن ٨تو أرب
(ٗ). 

ونو ىامشينا وال يشَبط فيو العصمة ابرفاؽ من يعتد بو، كالً 
أم: حيث  (ُ)لكنو أكٔب (َُ)

                                                 

فاية النبيو )ِْ/َُ(، ركضة الطالبُت )ُٗانظر: األحكاـ السلطانية )ص:  (ُ)  ً،)ُٖ/ُٗ.) 
 (.ِٕٖر: اإلرشاد )ص: انظ (ِ)
ًتػػػػػاب ا١تناقػػػػػب، ابب مناقػػػػػػب قػػػػػريش ) (ّ) (، كمسػػػػػػله ُب َُّٓبػػػػػرقه  ُٕٗ/ْأخرجػػػػػو البرػػػػػارم ُب صػػػػػػحيحو، 

ًتاب اإلمارة، ابب الناس ربع لقريش، كا٠تبلفة ُب قريش )  .( كاللفظ للبرارمَُِٖبرقه  ُِْٓ/ّصحيحو، 
 (.َُِ/ُٔب البرارم ُب ٖتفة األشراؼ )ُب صحيح البرارم، كٓب يعزه ا١تزم إ هبذا اللفظ ٓب أجده (ْ)
 (.ِٖٗٓبرقه  ُِٕ/ّأخرجو البيهقي ُب سننو الكربل ) (ٓ)
بػػػرقه  ُّٖ/ُٗ(، كأٛتػػػد ُب مسػػػنده )َٗٗٓبػػػرقه  َْٓ/ٓأخرجػػػو النسػػػائي ُب السػػػنن الكػػػربل )  (ٔ)

 ( من حديث أنس بن مالك ه.ِٕٓبرقه  ِِٓ/ُ(، كالطرباين ُب ا١تعجه الكبَت )َُِّٕ
 (.ِٖٗ/ِكاٟتديث صححو األلباين ُب إركاء الغليل ) 
 (.ُّٓ/ٖ، كٓب يعزه ا١تزم إٔب النسائي ُب ٖتفة األشراؼ )ٓب أجده هبذا اللفظ ُب سنن النسائي (ٕ)
أخرجػػو الًتمػػػذم ُب سػػػننو، أبػػواب الفػػػنت، ابب مػػػا جػػاء أف ا٠تلفػػػاء مػػػن قػػريش إٔب أف رقػػػـو السػػػاعة  (ٖ)

 (.ِِِٕبرقه  ّٕ/ْ)
 (.ُْٓ/ّححو األلباين ُب سلسلة األحاديث الصحيحة )كاٟتديث ص 
 (.كما بعدىا ِٓالبن حجر )ص:  بطرؽ األئمة من قريش انظر: لذة العيش (ٗ)
اشًتطت الركافض العصمة ُب اإلمامػة، فاعتقػدكا عصػمة أئمػتهه كاعتقػدكا أف اإلمػاـ ىػي ُب أكالد اٟتسػُت  (َُ)

التنبيػو  ف للكتػاب كالسػنة،  قػاؿ شػاه عبػدالعزيز الػدىلوم:"علي بعد اٟتسن بػن علػي، كىػو قػوؿ ابطػل، ٥تػال
ما ُب األنبياء، خبلفا للشيعة كال سػيما  الثالث: العدالة شرط اإلمامة، ال العصمة ٔتعٌت امتناع صدكر الذنبً 

 ."اإلمامية كاإلٝتاعيلية قالوا: ال بد منها علما كعمبل، كىو ٥تالف للكتاب كالعًتة
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 ٓب مكن غَته من بقية قريش أكٔب من جهة أخرل أخذنا من رقدًن األئمة الثبلثة على علي مهنع هللا يضر.
 .والذي يظهر أف األوىل بعد اؽبامشي اؼبطليب

 (ّ)فمحوؿ على غَت اإلمامة العظمى (ِ)"أمر عليكه عبد حبشي : "أطيعوا كلووأما خرب
ة كالغلبة ٍب غَته ابلًتريب السابق ُب قسه الفيء.  أك  على من استؤب ابلشًو

؛ ألف (ٔ)، فجرمهي(ٓ)، فرجل من كلد إٝتاعيل(ْ)فكناين فإذا مل يوجد قرشي ابلصفات
، كمنهه رزكج إٝتاعيل حُت أنزلو أبوه أرض مكة، فرجل من نسل (ٕ)ربجرىه أصل الع

 إسحاؽ على نبينا كعليهما أفضل الصبلة كالسبلـ.
اف ينبغي بعد الكناين خزمي (ٖ)وأعَبضو الرافعي ، كىكذا ُب عمود نسب قريش (ٗ)نأنوً 

                                                                                                                                          

 (.َُِ(، ك٥تتصر التحفة اإلثٍت العشرية )ص: ٓٔ/ُ(، كمقاالت إسبلميُت )ُْٔ/ُانظر: ا١تلل كالنحل ) 
 (.َُٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْٔ/ٗ(، النجه الوىاج )ِْ/َُانظر: ركضة الطالبُت ) (ُ)
تػػاب األحكػػاـ، ابب السػػمع كالطاعػػة لئلمػػاـ مػػا ٓب ركػػن معصػػية ) (ِ)  ِٔ/ٗأخرجػػو البرػػارم ُب صػػحيحو،ً 

 ُْٖٔ/ّ) ابب كجػػوب طاعػػة األمػػراء ُب غػػَت معصػػية، ًتػػاب اإلمػػارة صػػحيحو،  ُب  مسػػلهك ( ُِْٕبػػرقه 
مػػن حػػديث أنػػس بػػن مالػػك ه، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ ل ملسو هيلع هللا ىلص: "اٝتعػػوا كأطيعػػوا، كإف اسػػتعمل ( ُّٖٖبػػرقه 

أف رأسو زبيبة".  لفظ البرارم، كلفظ مسله "عبد ٣تذع". عليكه عبد حبشي،ً 
 (.َْٗ/ٕ(، هناية احملتاج )ُْٖ/ٓ(، مغٍت احملتاج )َُٗ/ْأسٌت ا١تطالب )انظر:  (ّ)
اف فوؽ فً ر ًٚت هٍ فً قاؿ ابن سعد: " (ْ) ناين، كىػو فً اع قريش كماً  هػر هر فليس يقاؿ لو قرشي، يقاؿ لوً 

ة نانة بن خزمة بن مدًر  (.ٓٓ/ُ".  الطبقات الكربل )بن مالك بن النضر، كاٝتو قيس بنً 
ٝتاعيػػل، كانبػػت بػػن إ، كخلػػف ثبلثػػة بنػػُت، قيػػذر بػػن ليػػو السػػبلـبػػراىيه عإٝتاعيػػل بػػن إَب رػػو  قػػالوا: (ٓ)

ػػاف القػػيه نأمػػر مكػػة كاٟتػػـر بعػػد إ ٔب إٝتاعيػػل، كىػػو الػػذل صػػار إبػػراىيه، كمػػدين بػػن إٝتاعيػػل، كىػػوً 
كقػػػالوا ٚتيػػػع ، رسػػػل الػػيههأ، كقومػػو الػػػذين ليػػػو السػػػبلـرض مػػدين، فنز٢تػػػا، كمػػن كلػػػده شػػػعيب النػػ  عأ

 (.ّّالتعريف ابألنساب )ص: (، ٗاألخبار الطواؿ )ص: . انظر: ب من كلد إٝتاعيلالعر 

  اٞترمهي منسوب إٔب جرىه بن قحطاف بن عابر بن شاْب بن أرفرشد بن ساـ ابن نوح. (ٔ)
 (.َْانظر: عجالة ا١تبتدم كفضالة ا١تنتهي ُب النسب )ص: 

 (.ُِٗ/ٓرر البهية )(، الغُٔ/ٗ(، النجه الوىاج )ِْ/َُركضة الطالبُت ) (ٕ)
 (.ِٕ/ُُالعزيز ) (ٖ)
ة، كاٝتو عمرك بن إلياس بن مضرمنسوب إٔب  اػبزديي (ٗ)  .خزمة بن مدًر
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نانو إٔب إٝتاعيل سواء ُب عدـ االصطفاء من   ً كلد إٔب إٝتاعيل كاجب نأف من فوؽ
نانة من بٍت إٝتاعيل ما دؿ عليو حديث مسله: "إف ل اصطفىً  ، كاصطفى من إٝتاعيلً 

نانة قريشنا"  .(ُ)بٍتً 
، ومن ولد إظباعيل إف هللا اصطفى من ولد إبراىيم إظباعيل: "(ّ)كالًتمذم ،(ِ)كركل أٛتد

"، على أف من فوؽ عدانف ٓب يصح فيو شيء فبل مكن حفظ النسب، كقع منو إٔب كنانة
نانة. (ْ)إٝتاعيل فاندفع ما فيو الشارح ركا خزمة بعدً   من أهنه إمنا ٓب يًذ

ركا عليو نسب العرب،  نانة فلما فهموا الًتريب ًذ كىذا أحالو على ما فهه من رقدًنً 
 يل. كىو إٝتاع
لو من ذكم عدالة كعله كرأم من أىل العقد  )بيعة(إمنا ينعقد إمامة القرشي مع  )و(

ما ابيع الصحابة   ً كاٟتل من العلماء كالرؤساء، كسائر كجوه الناس الذم ريسر حضورىه
ر، كيتبعهه سائر الناس.(ٓ)أاببكر مهنع هللا يضر  ، كألف األمر إمنا ينتظه ٔتن ًذ

ُب سائر الببلد بل إذا كصل ا٠ترب إٔب غَتىه لزمهه  اغبل والعقدوال يشَبط اتفاؽ أىل 
فى (ٔ)موافقتهه ك]متابعتهه[ ا يطاعً  اف أىلهما كاحدن  .(ٕ)كلوً 

                                                                                                                                          

 (.ٓٓ/ُانظر: الطبقات الكربل ) 
تػػاب الفضػائل ، ابب فضػػل نسػػب النػػ   (ُ) كرسػليه اٟتجػػر عليػػو قبػػل  أخرجػو مسػػله ُب صػػحيحو،ً 

مػػػار شػػػداد، أنػػػو ٝتػػػع كاثلػػػة بػػػن األسػػػقع، يقػػػوؿ: ( مػػػن حػػػديث أيب عِِٕٔبػػػرقه  ُِٖٕ/ْالنبػػػوة )
نانػػة،  نانػػة مػػن كلػػد إٝتاعيػػل، كاصػػطفى قريشػػا مػػنً  ٝتعػػت رسػػوؿ ل ملسو هيلع هللا ىلص يقػػوؿ: "إف ل اصػػطفىً 

 كاصطفى من قريش بٍت ىاشه، كاصطفاين من بٍت ىاشه".
 (.ُٕٖٗٔبرقه  ُْٗ/ِٖأخرجو أٛتد ُب مسنده ) (ِ)
( مػن حػديث َّٓٔبرقه  ٓ/ٔننو، أبواب ا١تناقب، ابب ُب فضل الن  ملسو هيلع هللا ىلص )أخرجو الًتمذم ُب س (ّ)

 حديث كاثلة بن األسقع ه.
قػػػػاؿ الًتمػػػػذم: " ىػػػػذا حػػػػديث حسػػػػن صػػػػحيح "، كقػػػػاؿ األلبػػػػاين ُب ضػػػػعيف سػػػػنن الًتمػػػػذم )ص:  

 .ٝتاعيل"يقصد: "إف ل اصطفى من كلد إبراىيه إ كؿ "(: " صحيح دكف االصطفاء األَْٖ
 ./ب(ُِٗشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ْ)
 (.ّٔٔ/ِ(، سَت أعبلـ النببلء )ُٖٔ/ّالطبقات الكربل )انظر:  (ٓ)
تػػب الشػػافعيةكىػػو رصػػحيف، ُب األصػػل "متػػافقتهه"،  (ٔ) مػػا ُبً  مثػػل: أسػػٌت  كا١تثبػػت ىػػو الصػػحيحً 

 .  (َُٗ/ْا١تطالب )
فاية النبيو )ّٕ/ُُانظر: العزيز ) (ٕ)  (.ٓٔ/ٗلنجه الوىاج )(، اَُ/ُٖ(،ً 
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ما ُب الركضة مث إف عقدىا واحد ، كإف حكى بعد عن (ُ)اشًتط شاىداف كإال فبلً 
ليست دكف  اشًتاط اإلشهاد مطلقنا لئبل يدعى عقد سابق؛ كألف اإلمامة (ِ)األصحاب
 النكاح.

نأنو ال أثر لدعول عقد سابق مع رعدد أىل اٟتل كالعقد، كالفرؽ بينهما كبُت  وجياب
حصوؿ الشاىدين ٍب بل أكٔب.  النكاح ظاىر على أف رعددىه ىناً 

لكن  (ّ)أنو البد من إجابة من يراد روليتو إليها كإال ٓب رنعقد اإلمامة وأفهم التعبّب ابلبيعة
قولو: "ًاإلمامة" عن قولو: "كحـر لغَته"  (ٓ)دكف أصلو (ْ)إال فبل، كأما أتخرهإف رعُت أجرب ك 

ٍب  (ٔ)إٔب آخره أنو لو أراد أىل اٟتل كالعقد أف يبايعوا رجبلن آخر ك٠توؼ كجناية أيٌب ما مر
من الفرؽ بُت أف يكوف ذلك بطلب أك غَته، كأنو أيٌب ىنا أيضنا نظَت قو٢ته ٍب كندب إٔب 

 (ٕ)ك من البعد ما ال أفى سيما مع قو٢ته  ـر ا٠تركج على اٞتائر إٚتاعناآخره، كُب ذل
 فالوجو خبلؼ ذلك.

ما أيٌبُْٕ، جيوز عزلو بفسق أم: مثبلن ]ؿ/نعم  ً مع  )أو( (ٖ)/أ[ إف أثبت النفقة
ما ُب أصل الركضة ((ٗ))استخالؼ من اإلماـ لغَته كلو ًلوىلىًدًه أم: جعلو خليفة بعدهً 

(َُ). 

                                                 

 (.ّْ/َُركضة الطالبُت ) (ُ)
فاية النبيو ) (ِ)  (.ِِْ/ٓ(، مغٍت احملتاج )َُٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُُ/ُٖانظر:ً 
 (.ّْ/َُ(، ركضة الطالبُت )ّٕ/ُُ(، العزيز )ِٖانظر: األحكاـ السلطانية )ص:  (ّ)
 (.ِٕٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ْ)
 (.ٗٓٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٓ)
 (.  ٕٓٓانظر: )ص:  (ٔ)
(، حاشػػػػػػػية اٞتمػػػػػػػل ُُُ/ْ(، أسػػػػػػػٌت ا١تطالػػػػػػػب )ِِٗ/ُِانظػػػػػػػر: شػػػػػػػرح النػػػػػػػوكم علػػػػػػػى مسػػػػػػػله ) (ٕ)

(ٓ/ُُْ.) 
 (.  ُٕٓانظر: )ص:  (ٖ)
 : استرلفو: جعلو خليفة. كا٠تليفة: الذم يسترلف ٦تن قبلو.استخالؼ (ٗ)
 (.ّٖ/ٗ(، لساف العرب )٥ٗٓتتار الصحاح )ص: (، ُّٕٓ/ْالصحاح )انظر:  
 (.ْٕ/ُُانظر: العزيز ) (َُ)
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 . (ُ)ض نأنو ليس مطابق لكبلـ الرافعيكإف اعًت 
ما عهد أبو بكر إٔب عمر رضي ل عنهما كا١تراد اإلماـ اٞتامع  ويعرب عنو بعهده إليوً 

 .(ّ)وغّبه (ِ)كما نبو عليو األذرعيللشركط فبل عربة ابستربلؼ جاىل كفاسق 
بلـ ال ويشَبط قبوؿ اػبليفة ما اقتضاهً  ، (ْ)شيرُتُب حق مسترلفو كلو على الًتاخيً 

 اشًتاط الفورية. (ٓ)لكن ْتث البلقيٍت
 .(ٖ)كما حبثو شيخنا (ٕ)اآلٌب (ٔ): بعد ا١توت رجع ذلك إٔب اإليصاءفإف قيل

ما  وعلى اإلماـ  ً أف جيتهد ُب األصلح كلو جعلها لزيد ٍب لعمرك ٍب لبكر كرًترب
ًما جعل عمر   رعُت من عينوه ُب حيارو إبذنو أك بعد مورو (َُ)فإف جعلها شورل ،(ٗ)ررب

                                                 

 (.َُُ/ْ(، حاشية الرملي على أسٌت ا١تطالب )ِٖٔ/ٖانظر: ا١تهمات ) (ُ)
 (.ِِْ/ٓ(، مغٍت احملتاج )َُٗ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ِ)
 (.ِِْ/ٓ(، مغٍت احملتاج )َُٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْْ/َُانظر: ركضة الطالبُت ) (ّ)
 (.ْٓ/َُضة الطالبُت )(، رك ٕٓ/ُُانظر: العزيز ) (ْ)
 (.ِِْ/ٓ(، مغٍت احملتاج )َُٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِٖٔ/ ِانظر: اإلسعاد ) (ٓ)
 : طلب شيء من غَته ليفعلو ُب غيبتو حاؿ حيارو كبعد كفارو.لغة اإليصاء (ٔ)
 عد مورو.: يستعمل اترة ابلبلـ يقاؿ: أكصى فبلف لفبلف بكذا ٔتعٌت: ملكو لو باصطالًحا   

كيسػػتعمل أخػػرل إبٔب يقػػاؿ: فػػبلف أكصػػى إٔب فػػبلف ٔتعػػٌت جعلػػو كصػػيا يتصػػرؼ ُب مالػػو كأطفالػػو بعػػد 
 مورو.

شػػػػػػػػػػاؼ اصػػػػػػػػػػطبلحات الفنػػػػػػػػػػوف ُُُ(، أنػػػػػػػػػػيس الفقهػػػػػػػػػػاء )ص: ْٕٖانظػػػػػػػػػػر: ا١تغػػػػػػػػػػرب )ص:   ً،)
(ِ/ُْٕٗ.) 
ره بعد بضع (ٕ)  أسطر. ةسيًذ
 (.َُٗ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٖ)
فاية النبيو )ْٕ/ُُانظر: العزيز ) (ٗ)  (.ِٕٖ/ٖ(، ا١تهمات )ّْ/ُٖ(،ً 
ػذا كاستشػررو راجعتػو ألرل رأيػو فيػو فأشػار علػي شورى (َُ) : مصدر ٔتعٌت التشاكر، يقاؿ: شاكررو ُبً 

 بكذا أراين ما عنده فيو من ا١تصلحة.
 (.ِّْ/ٓ(، مغٍت احملتاج )ُْٓ(، الكليات )ص: ِّٔ/ُانظر: ا١تصباح ا١تنَت ) 
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، كسعد بن (ِ)، كعثماف، كعبدالرٛتن بن عوؼ(ُ)ه األمر شورل بُت ستة: علي، كالزبَت
 .(ٓ)، فارفقوا على عثماف مهنع هللا يضر(ْ)كطلحة ،(ّ)أيب كقاص

ما لو ٓب جيعلها شورل ولو امتنعوا من التعيْب  ً ، كينبغي أف ٤تلو (ٔ)جاز كصار األمر
ما ىو ظاىر.حيث ٓب يعلموا ررر  ً  ب فتنة على امتناعهه كإال حـر

 .(ٕ)قبل الوصي لو بعد مورو ال قبلوكي ولإلماـ اإليصاء  ا

                                                 

، كىػو أحػد العشػرة ا١تبشػرين ابٞتنػة، شػهد ن العواـ بن خويلد بن أسد القرشػي األسػدمالزبَت ب :ىو (ُ)
لهػػا، قتػػل يػػـو اٞتمػػل قتلػػو  ابػػن جرمػػوز عبػػد ل، كيقػػاؿ عمػػَت، كيقػػاؿ عمػػرك  بػػدر كاٟتديبيػػة كا١تشػػاىدً 

تلػو ٔتوضػع يعػرؼ بػوادم السػباع، كجػاء بسػيفو إٔب علػي، فقػاؿ عمػَتة بػن جرمػوز السػعدم، فق :كقيل
 بشر قارل ابن صفية ابلنار. :لو علي

 (.ْٕٓ/ِ(، اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة )َّٕ/ِ(، أسد الغابة )َُٓ/ِانظر: االستيعاب ) 
كلد بعػد الفيػل بعشػر سػنُت، كأسػله قبػل ، عبد الرٛتن بن عوؼ بن عبد عوؼ القرشي الزىرم :ىو (ِ)

رػػوُب سػػنة إحػػدل كثبلثػػُت. ، كىػػو أحػػد العشػػرة ا١تبشػػرين ابٞتنػػة، أف يػػدخل رسػػوؿ ل ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقػػه
 سنة اب١تدينة، كدفن ابلبقيع. سنة اثنتُت كثبلثُت :كقيل

 (.َِٗ/ْإلصابة ُب ٘تييز الصحابة )(، إْٓ/ّ(، أسد الغابة )ْْٖ/ِانظر: االستيعاب ) 
شػهد بػدرا، كأحػدا، ، كىو أحػد العشػرة ا١تبشػرين ابٞتنػة، سعد بن مالك بن عبد مناؼ القرشي :ىو (ّ)

لهػػػا مػػػع رسػػػوؿ ل ملسو هيلع هللا ىلص ؿ مػػػن رمػػػى كىػػػو أكؿ مػػػن أراؽ دمػػػا ُب سػػػبيل ل، كأك  ،كا٠تنػػػدؽ، كا١تشػػػاىدً 
 .، كدفن ابلبقيعٙتاف كٜتسُت، كقيل: روُب سنة ٜتس كٜتسُت، بسهه ُب سبيل ل

 (.ُٔ/ّ(، اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة )ِْٓ/ِ(، أسد الغابة )َٔٔ/ِانظر: االستيعاب ) 
شػهد أحػدا ، كىػو أحػد العشػرة ا١تبشػرين ابٞتنػة، طلحة بن عبيػد ل بػن عثمػاف القرشػي التيمػي :ىو (ْ)

قتػل طلحػة ه كىػو ابػن سػتُت سػنة. كقيػل: ابػن اثنتػُت ، كما بعدىا من ا١تشاىد، كابيع بيعة الرضواف
 يـو اٞتمل. -كستُت سنة. كقيل: ابن أربع كستُت سنة

 (.َّْ/ّالصحابة )(، اإلصابة ُب ٘تييز ْٖ/ّ(، أسد الغابة )ْٕٔ/ِانظر: االستيعاب ) 
 (.ْْ/َُ(، ركضة الطالبُت )ْٕ/ُُ(، العزيز )ِٖٔ/ٕانظر: التهذيب ) (ٓ)
 (.َُٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْْ/َُ(، ركضة الطالبُت )ْٕ/ُُانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ُُْ/ٕ(، هناية احملتاج )ِّْ/ٓ(، مغٍت احملتاج )َُُ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٕ)
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كأهنا كإف آٔب إٔب معٌت كاحد لكن لفظ األكؿ  واإليصاء فعلم الفرؽ بْب االستخالؼ
ظ يشعر ابختصاص القبوؿ ُب اٟتياة، كلفظ الثاين يشعر ابختصاصو ٔتا بعد ا١توت فغلبوا اللف

ما مر أكائل البيع  ىنا  (ِ)وغّبه (ُ)فاندفع ما للرافعيعلى ا١تعٌت على القاعدة ُب رعارضهماً 
من الًتديد، كعله أف ا١تراد ابالستربلؼ جعلو خليفة بعده ال ُب حيارو كإال لـز أنو اما 
ا كاستقبلؿ فيلزمو خلع نفسو أك اجتماع إمامُت كأف ذلك كإف شابو لفظ  استنابو ال عهدن

اإلٚتاع اإل  ً يصاء لكنهما أتلفاف ُب اآلهر ا١تًتربة عليها من زمن القبوؿ كحكمو كغَتىا
 .(ّ)على االستربلؼ على ما فيو

نظر إٔب أنو اب١توت أرج عن الوالية فبل يصح منو رولية ا١تعُت كإف  واػبالؼ يف اإليصاء
أهنه  (ْ)ولقوة ىذا أطلق الشيخافخالف ذلك سائر الوصااي،  ٓب ينظركا للزـك مثلو ا٠تبلؼ ًك

فيو على الصحة كأنو إذا قاؿ لو: استرلفتك كٓب  (ٓ)ُب االستربلؼ إلٚتاع الصحابة كغَتىه
خالفًا يقل بعدم ك٨توه ال يكوف خليفة بعده سواء أًاف ذلك ُب ا١ترض أك ال كىو متجو 

مورو، كلو أنو إذا استرلفو ُب مرضو خلفو بعد  :(ٕ)أخًذا من كالـ اإلسنوي (ٔ)لقوؿ الشارح
استعفى ا٠تليفة ابستربلؼ أك كصاية مع قبوؿ فإف كجد غَته جاز استعفاؤه كاعفاؤه كإال 

، كبقي العهد الزمنا، كليس لو ربديل كٕب عهده إذ ليس لو عزلو ببل سبب(ٖ)امتنعا
ٓتبلؼ  (ٗ)

اف ىو أكؿ ثبلثة مًتربُت فلو ربديل اآلخرين ]بغَتمها نتهت ألهنا ١تا ا كٕب عهده غَته نأفً 

                                                 

 (.ّٕ/ُُالعزيز ) (ُ)
فاية النبيو )ِٕٕ/ٕنظر: التهذيب )ا (ِ)  (.َُُ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٕ/ُٖ(،ً 
 (.ِِْ/ٓ(، مغٍت احملتاج )ْْ/َُ(، ركضة الطالبُت )ُٔ/ُانظر: اإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع ) (ّ)
 (.ْْ/َُ(، ركضة الطالبُت )ّٕ/ُُانظر: العزيز ) (ْ)
 (.ِِْ/ٓ(، مغٍت احملتاج )ْْ/َُُت )(، ركضة الطالبُٔ/ُانظر: اإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع ) (ٓ)
 ./أ(َِِشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ٔ)
 (.ِٖٔ/ٖا١تهمات ) (ٕ)
 (.ِّْ/ٓ(، مغٍت احملتاج )َُُ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْٔ/َُانظر: ركضة الطالبُت ) (ٖ)
 (.َُُ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْٖ/َُ(، ركضة الطالبُت )ٕٕ/ُُانظر: العزيز ) (ٗ)
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كال عزؿ نفسو إال ابلًتاضي منو  ،(ِ)كليس لوٕب العهد نقلها إٔب غَته (ُ)[إليو صار أملك هبا
كال جيوز خلع إماـ ببل سبب كال ينرلع بذلك كال ألعو نفسو  ،كمن اإلماـ حيث ٓب يتعُت

 .(ّ)إال لعجز كلو قبل خلعو نفسو أف يوٕب غَته
ثرت اٟتركب فاألشجع أك البدع رقدًن األسن ُب اإلسبل ويسن إذا صلح اثناف ـ ٍب إفً 

بلـ الركضة (ْ)فاألعله ما اقتضاهً  كرنازعهما ال يقدح فيهما، كما  (ٓ)ٍب القرعة إف يتنازعاً 
)فإف من أف الصفات إمنا رعترب عند االنعقاد ابلبيعة كاالستربلؼ ال االستيبلء،  (ٔ)مر

ة قهر الناس هبا سواء األىل ك  استوىل( اف فاسقنا جاىبلن غَت  غّب()عليها ذك شًو أفً  لوً 
ا ٦تا مر استيبلؤه كانعقدت بو  )صح(ُب القاضي  (ٕ)قرشي بل كغَت ذلك فيما يظهر أخذن

اف عاصينا بفعلو  ً إمامتو للضركرة كخوؼ الفرقة كإف
، كمن قهر ىذا عليها انعقدت لو (ٖ)

عقد لو كال ينعزؿ كانعزؿ ا١تقهور ٓتبلؼ من قهر من انعقدت إمامتو ببيعة أك عهد فبل ين
اف ىناؾ من ]بويع[ (َُ)ًما ْتثو الشارح  (ٗ)ا١تقهور أك عهد إليو  (ُُ)من انعقاد كاليتو كإفً 

اف  (ُِ)/ب[ نظر ١ترالفتو ما مرُْٕمراعاة الرفاؽ الكلمة دفعنا للفنت بينهه فيو ]ؿ/ كإفً 
 كجيها من حيث ا١تعٌت.

                                                 

 (.َُُ/ْتُت فراغ ُب األصل، كا١تثبت من أسٌت ا١تطالب )ما بُت ا١تعكوف (ُ)
فاية النبيو ) (ِ)  (.ِّْ/ٓ(، مغٍت احملتاج )ٕٔ/ٗ(، النجه الوىاج )ّْ/ُٖانظر:ً 
 (.ْٖ/َُ(، ركضة الطالبُت )ِٕٗ/ٕ(، التهذيب )ُِ/ُِانظر: البياف ) (ّ)
 (.ِّْ/ٓاج )(، مغٍت احملتَُُ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِٔ/ٗانظر: النجه الوىاج ) (ْ)
 (.ْٔ/َُركضة الطالبُت ) (ٓ)
 (.  ٗٓٓانظر: )ص:  (ٔ)
 (.  ُٓٓانظر: )ص:  (ٕ)
 (.ْٔ/َُ(، ركضة الطالبُت )ٕٓ/ُُ(، العزيز )ِٗٔ/ٕانظر: التهذيب ) (ٖ)
 (.  ُِْ/ٕ(، هناية احملتاج )َُُ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْٔ/َُانظر: ركضة الطالبُت ) (ٗ)
 ./ب(َِِشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (َُ)
لم (ُُ)  ./ب(َِِمن شرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/، كا١تثبت ةُب األصل فراغ ٔتقدارً 
ره قبل بضعة أسطر. (ُِ)  ًذ
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رج ور كالثاين على ما إذا ٓب يكن يي جي رنفيذ أحكاـ ا١تقهعلى ما إذا ري  وينبغي ضبل األوؿ
ونو ال فائدة لو فيو ضياع  ا مثبل فبقاء إمامة مثل ىذا معً  ا طريدن ذلك لكونو قهرنا كصار فريدن

 ألحكاـ ا١تسلمُت كيًترب عليو من ا١تفاسد ما ال أفى.
أف أحدنا ال يصَت إمامنا ٔتجرد حصوؿ أىلية لئلمامة بل ال بد من إحدل  (ُ)وأفهم كالمو

 .(ِ)لطرؽ السابقةا
ْتسب القدرة كال جيوز عقدىا  (ّ)]كنصيحتو[ كلو جائرنا إال ُب حراـ وجيب طاعة اإلماـ

فإف عقدت ٢تما معنا مطلقنا كإال فكما مر ُب اٞتمعة، كاٟتق  (ْ)الثنُت كإف رباعدت األقطار
 .(ٓ)ينةللمسلمُت فبل رسمع دعول أحدمها لسبق كربطل حق ا١تقر بو كال يثبت لآلخر إال بب

ثر زمن اإلفاقة كمكن فيو من قيامو  وينعزؿ اإلماـ بعمى كصمه كخرس كجنوف ال إفً 
 .(ٕ)، كٔترض ينسيو العلـو ال بفسق كال إبغماء(ٔ)ابألمور

ٔتا إذا قل زمنو كٓب يتكرر ْتيث يقطعو عن النظر ُب ا١تصاّب، كال ثقل  (ٖ)وقيده األذرعي
 ً ما ال منعاهنا ابتداء  ً بلـ ا١تصنفٝتع ك٘تتمة  ً ، كال قطع يد أك رجل كإف (ٗ)ما اقتضاه

انت إمامتو بغَت استيبلئهما يظهر ليوافق ما (َُ)منعها ابتداء فار لو أم: إفً   ً ، كال أسر
 من انعزاؿ ا١تقهور. (ُ)مر

                                                 

 (.ِٕٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ُ)
 (.ِْٓ/ٓ(، مغٍت احملتاج )ْٔ/َُ(، ركضة الطالبُت )ٕٓ/ُُانظر: العزيز ) (ِ)
تػب الشػافعية مثػل: ركضػة الطػالبُت ما بُت ا١تعكوفتُت فراغ ُب األصل، كا١تثبت ىو األقػرب   (ّ) ًمػا ُبً 

(َُ/ْٗ.) 
 (.َُُ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٗٔ/ٗ(، النجه الوىاج )ْٕ/َُانظر: ركضة الطالبُت ) (ْ)
 (.ُُُ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْٕ/َُ(، ركضة الطالبُت )ٕٔ/ُُانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ْٖ/َُ(، ركضة الطالبُت )ِٖٕ/ٕ(، التهذيب )ِٓٗ/ٕانظر: الوسيط ) (ٔ)
 (.ُُُ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ّٕ/ٗ(، النجه الوىاج )ٕٕ/ُُانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.ُُُ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٖ)
 (.ْٕٓ/ِانظر: ركض الطالب ) (ٗ)
 (.ُِْ/ٓ(، مغٍت احملتاج )ْٖ/َُ(، ركضة الطالبُت )ٕٕ/ُُانظر: العزيز ) (َُ)
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ك تمل الفرؽ، أك بغاه ٢ته إماـ إال إف أيس من خبلصة فإف ٓب يكن ٢ته إماـ ٓب ينعزؿ 
 . (ِ)نيب إف قدر كإال استنيب عنوكإف أيس من خبلصة يست

ألف  (ّ)خليفة كأمَت ا١تؤمنُت كخليفة رسوؿ ل كلو فاسقنا ال خليفة ل وجيوز تسميتو
ا ٓب يسه بذلك بعد آدـ كداكد على نبيننا كعليهه أفضل الصبلة كالسبلـ  .(ْ)أحدن

إٔب بلد أرجاف معو بعد علمهما بتولو اإلماـ لو  )بعدلْب(روٕب القاضي  )ويثبت(
بلـ أصلو (ٓ)القضاء فيررباف ذلك ألف إخبارمها  (ٔ)كلو من غَت لفظ شهادة خبلفنا ١تا يومهوً 

 أنو ينبغي االًتفاء ابلعدؿ الواحد. (ٖ)كالبلقيٍت (ٕ)ليس شهادة كمن ٍب أخذ منو األذرعي
ا احتيط لو ما ٓب اف يًترب عليو أمور خطَتة جدن  كيرد نأنو كإف ٓب يكن شهادة لكن ١تاً 

  فظ لغَته من األخبارات.
ونو إخبارنا  وعدـ التلفظ ابلشهادة ؼبعُب كىو فقد من رؤدم عنده غالبا ال يوجبً 

لو بُت الناس؛ ألهنا آًد من خرب  (ٗ)أم: استفاضة )بشهرة(يثبت أيضنا  )و(٤تضنا، 

                                                                                                                                          

 (.  ٕٔٓانظر: )ص:  (ُ)
 (.ِْٔ/ٓ(، مغٍت احملتاج )ُُُ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ّٕ/ٗانظر: النجه الوىاج ) (ِ)
ذىبػػت إٔب جػػواز إطبلقهػػا، كأخػػرل منعػػت مػػن اختلػػف أىػػل العلػػه ُب إطػػبلؽ "خليفػػة ل"، فطائفػػة  (ّ)

نو خليفة عنػو فالصػواب أٔب ل إضافة ريد ابإلأف إذلك، كالصواب ما قرره ابن القيه رٛتو ل فقاؿ: "
ػاف قلػو قبلػوأضافة ريد ابإلأف إقوؿ الطائفة ا١تانعة منها ك  متنػع  فهػذا ال ف ل استرلفو عن غَته ٦تػنً 

". انظػػػػر: مفتػػػػاح دار السػػػػعادة ا عػػػػن غػػػػَتهضػػػػافة كحقيقتهػػػػا خليفػػػػة ل الػػػػذم جعلػػػػو ل خلفنػػػػفيػػػػو اإل
 (.ِْٖ(، كمعجه ا١تناىي اللفظية )ص: ُِٓ/ُ)

ار للنوكم )ص:  (ْ)  (.ِْٓ/ٓمغٍت احملتاج ) (،ُُُ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٔٓٓانظر: األًذ
 (.َْٓ/ُِ( ، العزيز )ِٔ/ُّ(  البياف )َُٕ/ٖانظر: التهذيب ) (ٓ)
 (.ٗٓٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٔ)
 (.ِِٕ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َِٗ/ْ(، حاشية الرملي على أسٌت ا١تطالب )ّٖٔ/ ِانظر: اإلسعاد ) (ٕ)
 (.ِّٔ/ْالتدريب ) (ٖ)
 .ث مستفيض، أم منتشر ُب الناسشاع. كىو حدي :، أماستفاض (ٗ)
 (.ّٕٗ/ِ(، النظه ا١تستعذب )ِّْ(، ٖترير ألفاظ التنبيو )ص: َُٗٗ/ّانظر: الصحاح ) 
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انوا يكتفوف العدلُت، كألنو ٓب ينقل عنو ملسو هيلع هللا ىلص، كال عن ا٠تلفاء بعده إرساؿ العدل  ً ُت بل
 .(ُ)ابالستفاضة

ر فيو ما  تاج إٔب القياـ بو ويسن لإلماـ تاب عهد لفظو فيو كيًذ  ً  (ِ)أف يكتب لو
، كال جيوز اعتماده قوؿ مدعي الوالية فإف صدقو أىل البلد ٓب جيب عليهه طاعتهه (ّ)لبلرباع

الة، لكن قاؿ األذرعي  (ٓ)بو كُب األخبار كاآلهر: لعل كجوهبا أش(ْ)على قياس ما مر ُب الًو
 .(ٕ)كقاؿ: إنو مقتضى نص الرسالة (ٔ)ما يعضده ككافقو البلقيٍت

أف يسأؿ قبل دخوؿ البلد عن علمائو كعدكلو كأف يدخل صبيحة اليـو كيـو اإلثنُت  ويسن لو
 .ٗ()كاه مسله، كُب عمامة سوداء ارباعنا لدخولو ملسو هيلع هللا ىلص هبا يـو الفتح. ر ٖ()ٍب ا٠تميس ٍب السبت

 .(َُ)كأف ينزؿ كسط البلد ليساكم أىلو ُب القرب منو
ٔتا إذا ارسعت خطتو، كٔتا إذا ٓب يعتد القضاة النزكؿ ُب ٤تل منو، ٍب إف  (ُ)وقيده الزركشي

                                                 

 (.ِّٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُُّ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َْٓ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ْْٗ/ُِ(، العزيز )َُٕ/ٖ(، التهذيب )ِٓ/ُّانظر: البياف ) (ِ)
تػػػاب القسػػػامة، ابب ) مػػػا أخرجػػػومنػػػو  (ّ) ، -كاللفػػػظ لػػػو - (ّْٖٓبػػػرقه  ٕٓ/ٖالنسػػػائي ُب سػػػننو،ً 

(، ٗٓٓٔبػػػرقه  َُٓ/ُْ(، كابػػػن حبػػػاف ُب صػػػحيحو )ُُٔٔبػػػرقه  ََُٗ/ِكالػػػدارمي ُب سػػػننو )
ه ُب ا١تسػػػتدرؾ )  (ِٕٓٓبػػػرقه  ُْٗ/ْ(، كالبيهقػػػي ُب سػػػننو الكػػػربل )ُْْٕبػػػرقه  ِٓٓ/ُكاٟتػػػًا

تػػػػااب فيػػػػو الفػػػػرائض أف رسػػػػوؿ لمػػػػن حػػػػديث عمػػػػرك بػػػػن حػػػػـز  تػػػػب إٔب أىػػػػل الػػػػيمنً  كالسػػػػنن  ملسو هيلع هللا ىلصً 
   ... اٟتديث.كالدايت، كبعث بو مع عمرك بن حـز

 اده مرسبل صحيح". (: " كالصواب ُب اٟتديث اإلرساؿ، كإسنِٖٔ/ٕقاؿ األلباين ُب إركاء الغليل )
 (.ِٕٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِّٗ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ْ)
 كما بعدىا(. ُّْانظر: الرسالة )ص:  (ٓ)
 (.ِّٕ/ْالتدريب ) (ٔ)
 (.كما بعدىا ُّْالرسالة )ص:  (ٕ)
 (.ُِٗ/ٓ(، الغرر البهية )ُِّ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُِٓانظر: التنبيو )ص:  (ٖ)
تػاب اٟتػج، ابب جػواز دخػوؿ مكػة بغػَت إحػرـا )أخرجو مسػله ُب صػ (ٗ) ( مػن ُّٖٓبػرقه  َٗٗ/ِحيحو،ً 

 ".حديث جابر بن عبد ل ه، "أف الن  ملسو هيلع هللا ىلص دخل يـو فتح مكة، كعليو عمامة سوداء
 (.ِٕ/ُّ(، البياف )َّٖ/ّ(، ا١تهذب )ِٕ/ُٔكم الكبَت )انظر: اٟتا (َُ)
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شاء قرأ العهد فورنا كأكعد الناس نبذا أك غَته ليـو  ضركف فيو ليقرأه عليهه كأف يبحث عن 
اف قبلو من ٤تاضر كىي  (ّ)، كأف يستله ديواف اٟتكه(ِ)سر أكٔبالشهود سرنا كعبلنية كال ٦تنً 

ر ما جرل من غَته حكه ، كحجج األيتاـ (ٓ)، كسجبلت كىي ما اشتمل على اٟتكه(ْ)ًذ
 :أم: جيوز لئلماـ عزؿ القاضي غَت ا١تتعُت نأسباب ثبلثة )ويعزؿ(كاألكقاؼ كأموا٢تما، 

إ )كخلل( رياف صغَته ك٨توه ٦تا ال ينعزؿ بو كإال انعزؿ من حصل منو كلو ظننا كإف ٓب يثبتً 
ال ، كقاؿ: "، ركل أبو داكد أنو ملسو هيلع هللا ىلص عزؿ إمامنا يصلي بقـو بصق ُب القبلة(ٔ)غَت احتياج بعزؿ
  .(ٖ)ا جاز ىذا ُب إماـ الصبلة فالقاضي أكٔبكإذ، (ٕ)"أبًدا/أ[ ُْٖ]ؿ/ تصلي  م بعدىا

 )مصلحة(بسبب  )و(، (ٗ)منو للقضاء كإف ٓب يظهر منو خلل )أصلح(بسبب رولية  )و(
تسكُت فتنة أما ا١تتعُت فبل جيوز عزلو بشيء من ذلك، كلو عزلو ٓب ينعزؿ كال  (َُ)ُب عزلوً 

لو  )و(، (ُُ)ضيُت فأًثر ابلبلدينعزؿ بتولية قاضي آخر ابلبلد على ا١تعتمد ٞتواز رولية قا

                                                                                                                                          

 (.ِٕٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِّٗ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ُ)
 (.ِْٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُٕٓ/َُ(، النجه الوىاج )ُْٓ/ُِانظر: العزيز) (ِ)
 .ىو الدفًت الذم يكتب فيو القاضي ما  تاج إٔب ضبطو: بكسر الداؿ الديواف (ّ)

 (.ّْ/ّٓ(، اتج العركس )ْٖٓ(، ا١تطلع على ألفاظ ا١تقنع )ص: ُٔٔ/ُّلساف العرب ) انظر: 

 (.  ُْٗ/َِ(، اجملموع )َِٔ(، التعريفات للجرجاين )ص: ِّّانظر: ٖترير ألفاظ التنبيو )ص:  (ْ)
 (.َِٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِْٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ّْٕ/ِانظر: النظه ا١تستعذب ) (ٓ)
 (.ُِٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُْْ/ُِ(، العزيز )ِٓٗ/ٕيط )انظر: الوس (ٔ)
راىيػة البػزاؽ ُب ا١تسػجد ) (ٕ) تػاب الصػبلة، ابب ُبً  ( ُْٖبػرقه  َُّ/ُأخرجو أبو داكد ُب سػننو،ً 

 حػػُت قومػػا، فبصػػق ُب القبلػػة، كرسػػوؿ ل ملسو هيلع هللا ىلص ينظػػر، فقػػاؿ رسػػوؿ ل ملسو هيلع هللا ىلص اٟتػػديث كفيػػو: أف رجػػبل أـٌ 
 فرغ: "ال يصلي لكه"، فأراد بعد ذلك أف يصلي ٢ته فمنعوه.

 (.ّْٖ/ِاألـ ) –كاٟتديث حسنو األلباين ُب صحيح أيب داكد 
 (.ُِٕ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َِٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُِٔ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ٖ)
 (.ُِٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُْْ/ُِ(، العزيز )ِٓٗ/ٕانظر: الوسيط ) (ٗ)
 (.ُِٗ/ٓ(، الغرر البهية )ُّٔ/َُ(، النجه الوىاج )ُْْ/ُِانظر: العزيز ) (َُ)
فاية النبيو )ُِٓانظر: التنبيو )ص:  (ُُ)  (.ٕٖٔ/ ِ(، اإلسعاد )َٓ/ُٖ(،ً 
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اف  )نفذ(اإلماـ   ً ر  )دوهنا(عزلو كإف اف بغَت سبب ٦تا ًذ  ً أم: خبلؼ ا١تصلحة نأف
أم:  )ومث كاؼ(، كإمنا ينفذ بقيد زاده بقولو: (ُ)مراعاة لطاعة اإلماـ كإف حـر عليو ذلك

 كاٟتاؿ أف ىناؾ صاٟتنا للقضاء غَته كإال ٓب ينفذ عزلو.
اف خبلؼ األكٔب عزؿ خليفتو ببل  (ّ)ًأصلو  (ِ)ووأفهم كالم  ً أف للقاضي أم: كإف

خبلفو ك٤تلو ُب غَت  (ٔ)لكن رجح البلقيِب (ٓ)واعتمده السبكي، (ْ)وبو صرح اؼباورديسبب، 
ًاف القاضي ال مكنو مباشرة ٚتيع العمل، كليس ىناؾ صاّب إال خليفتو فبل   كإال نأفا١تتعُت 

ياسنا على ما مرجيوز لو عزلو، كال ينفذ ق
القاضي أم:  كه ابنعزالو ببلوغ  )وينعزؿ(، (ٕ)

ُب عاـ أك خاص  )انئبو(ينعزؿ  )و(كلو من عزؿ،  (ٖ)خرب العزؿ نأف يبلغو أف اإلماـ عزلو
ابنعزالو نأف يبلغو خرب عزؿ القاضي لو أك خرب عزؿ اإلماـ ١تسترلفو سواء أذف لو أف 

ن استربلفو معاكنتو فقد زالت فبل يشكل ُب يسترلف عن نفسو أـ أطلق؛ ألف الغرض م
ل  يل بل النظر ُب حق ا١تًو الة إذ ليس الغرض ٍب معاكنة الًو حالة اإلطبلؽ بنظَته من الًو

وف النائب انئبنا  )ال(، (ٗ)فحمل اإلطبلؽ على إرادرو ُب شغل عاـ أك  )عن إماـ(حاؿً 
بيع على غائب أك ٝتاع شهادة خبلفنا ١تا ُب اٟتاكم  ً نأف قاؿ القاضي:  (َُ)خاص

كمن ٍب لو  (ُُ)عٍت ُب ذلك فاسترلف فبل ينعزؿ بذلك إذ القاضي سفَت ٤تض ُب روليتو
                                                 

 (.ُِٕ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّٓٔ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ُِٔ/ُُانظر: ركضة الطالبُت ) (ُ)
 (.ِٕٖ: انطر: اإلرشاد )ص (ِ)
 (.ٗٓٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ّ)
 (.ِّّ/ُٔاٟتاكم الكبَت ) (ْ)
 (.ِِٕ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َِٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٖٖٔ/ ِانظر: اإلسعاد ) (ٓ)
 (.ِّْ/ْالتدريب ) (ٔ)
 (.  ُٕٓ)ص: انطر:  (ٕ)
 (.ُْٔ/َُ(، النجه الوىاج )ِٓٗ/ٕ(، الوسيط )ِّ/ُّانظر: البياف ) (ٖ)
 (.ُِٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُِٕ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ّْْ/ُِر: العزيز )انظ (ٗ)
 (.ٗٓٔاٟتاكم الصغَت )ص:  (َُ)
 (.َُٔ/َُ(، النجه الوىاج )ُِٕ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ّْْ/ُِانظر: العزيز ) (ُُ)
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لو فهذا إف ٓب يعُت لو من يسترلفو فإف عينو ٓب ينعزؿ ابنعزالو مطلقنا؛ ألنو   ً ٓب ينعزؿ ىذا
قطع نظره ابلتعيُت كجعلو سفَتنا أشار إليو ا١تاكردم
 .(ِ)كالركايين (ُ)

: ال ينعزؿ ٔتوت (ْ): كلو نصب اإلماـ انئبنا عن القاضي فقاؿ السرخسي(ّ)قاؿ الشيخاف
 انتهى. .القاضي كانعزالو، ألنو مأذكف لو من جهة اإلماـ كفيو احتماؿ

ٔتا يوافق ىذا االحتماؿ كاألكؿ يوافق ما قبلو كالثاين أالفو فيما إذا  (ٓ)وصرح اؼباوردي
ليتيه أك كقف فبل ينعزؿ ابنعزاؿ القاضي لئبل أتل من  يم()وال قاسترلفو عن نفسو، 

، كإمنا انعزؿ القاضي كانئبو (ٔ)مصاٟتها فصار سبيلو سبيل ا١تتوٕب من جهة الوٕب كالواقف
 (ٕ)أم: ببلوغ خرب العزؿ ا١تفهـو من ينعزؿ ال قبلو ١تا ُب رد أقضيتو من  عظيه الضرر )خبربه(

ما مر ُب  يلً   اببو.ٓتبلؼ القاضي الًو
ره ا١تاكردمنعم ه ابطننا، ًذ  (ٖ)، لو عله ا٠تصه عزلو ٓب ينفذ حكمو لو لعلمو أنو غَت حًا

كلو بلغو ا٠ترب دكف نوابو ٓب ينعزلوا حىت يبلغهه كربقى كالية أصلهه مستمرة حكمنا كإذا ٓب 
 .(ٗ)نبو عليو البلقيِبينفذ حكمو، كيستحق ما ريًرب لو على سد الوظيفة 

                                                 

 (.ِّٗ/ُٔاٟتاكم الكبَت ) (ُ)
 (.ٖٓ/ُْْتر ا١تذىب ) (ِ)
 (.ُِٕ/ُُلبُت )(، ركضة الطاّْْ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
فاية النبيو ) (ْ)  (.ِّٕ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُِٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َِٖ/ُٖانظر:ً 

، فقيػػو مػػرك، : أبػػو الفػػرج عبػػد الػػرٛتن بػػن أٛتػػد بػػن دمحم بػػن زاز، السرخسػػي الشػػافعيوالسرخسػػي ىػػو
ػػاف متػػدينا كرعػػا ٤تتاطػػا ُب ا١تػػأًوؿ كا١تلبػػوس، ْْٗىػػػ، رػػوُب سػػنة ِّْلػػزاز، كلػػد سػػنة كيعػػرؼ اب ىػػػ،ً 

 رفقو على القاضي اٟتسُت، كٝتع أاب القاسه القشَتم، من رصانيفو: األمأب.
 (.َُُٓ/(، طبقات الشافعية الكربل للسبكي )ّٔ/ُٖ(، الواُب ابلوفيات )ُٕٓ/ُْانظر: سَت أعبلـ النببلء )

 (.ّّْ/ُٔكم الكبَت )اٟتا (ٓ)
 (.ُٕٔ/َُ(، النجه الوىاج )ُِٕ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ّْْ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ُِٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِْْ/ُِ(، العزيز )ٕٖٓ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ٕ)
 (.ُُٖاألحكاـ السلطانية )ص:  (ٖ)
 (.ِّْ/ْالتدريب ) (ٗ)
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النائب قبل أصلو فالقياس ال ينعزؿ كينعقد حكمو حىت يبلغ األصل قد : لو بلغ وقولو
إال أف يفرؽ ابحملكـو لو ٍب يعتقد إلغاء ىذا اٟتكه النعزاؿ  (ُ)ينازع فيو ما مر عن ا١تاكردم

من صدر عنو ٓتبلفو ىنا، كأيضنا فكما ٓب ينعزؿ النائب ببلوغ ا٠ترب لؤلصل لذلك ال ينعزؿ 
 النائب ببلوغ ا٠ترب للنائب.األصل ابلنسبة العتقاد 

بلمو األكؿ كالثاين فقاؿ: نوابو ربع لو فا١تتجو انعزا٢ته ُب  (ِ)الشارح مث رأيتُ  انزع ُبً 
الصوررُت كإف ٓب ينعزؿ ىو ُب الثانية نظرنا إٔب عمـو ]الضرر ُب[
رد أقضيتو بل العزؿ كبلوغ  (ّ)

 ا٠ترب ال ضرر ُب رد أقضيتهه بعد عملو حينئذ.
ُب الثانية فقاؿ: ليس القياس فيها ما قالو بل القياس عزؿ النائب من  (ْ)ناووافقو شيخ

حُت بلغو عزؿ أصلو؛ ألنو عزؿ لو كقد بلغو ا٠ترب، كإمنا ٓب ينعزؿ أصلو للضركرة كىي رقدر 
ذا ُب استحقاقو مارب لو ُب األكٔب فقاؿ: ال معٌت الستمرار كاليتو حكمنا (ٓ)بقدرىا ، ًك
أثرىا كىو منتف، كال يسله أنو يستحق ما ررب لو على الوظيفة /ب[ إال رررب ُْٖ]ؿ/

اف القياس عزؿ نوابو أيضنا؛ ألف عزلو عزؿ ٢ته لكن  بعد عزلو ا١تضاد لو من ٚتيع الوجوه ًك
 اغتفر عدـ عز٢ته للضركرة كىي رقدر بقدرىا. انتهى.

ذا النائب إذا بلغ أصلو، كلووىو وجيو علق عزلو  ، كحاصلو انعزاؿ من بلغو فيهما ًك
تاب انعزؿ كإف قرئ عليو أك طالعو كفهه ما فيو  ً ، كمر الفرؽ بينو كبُت رعليق (ٔ)بقراءة

ل منو كمن انئبو نأحد أمور  )و(الطبلؽ بقراءة الزكجة لو،  يل   )عزؿ نفسو(ينعزؿً  ًالًو
، (ُ)، كىذا من زايدرو(ٕ)فينعزؿ كإف ٓب يعله بعزلو من كالة إال أف يكوف متعيننا فبل ينعزؿ

                                                 

ره ُب الصفحة السابقة. (ُ)  ًذ
 ./أ(ُِِاإلرشاد للجوجرم )ؿ/ شرح (ِ)
 /أ(.ُُِِب األصل "النظر كُب" كىو رصحيف، كا١تثبت من شرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ّ)
 (.ُِٗ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ْ)
(، القواعػػػػػد كالضػػػػػوابط الفقهيػػػػػة َُٕ/ُللقاعػػػػػدة: قواعػػػػػد األحكػػػػػاـ لعػػػػػز بػػػػػن عبدالسػػػػػبلـ ) انظػػػػػر (ٓ)

 (.َِٗ/ُلعبدالرٛتن بن صاّب )
فاية النبيو )ُِٕ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِْْ/ُِر: العزيز )انظ (ٔ)  ً،)ُٖ/ِْٖ.) 
 (.ِِٕ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُِٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُِٕ/ُُانظر: ركضة الطالبُت ) (ٕ)
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بلمهه أنو ال يتأرى ىنا، كلو قبل بو ٓب  (ِ)كمر جنوف( )وكبو فيو رفصيل ُب اإلماـ ظاىرً 
الفنت على العزؿ فله يصر إليو إال بعد  (ّ)يبعد إال أف يفرؽ نأف من شأف ذلك ]ظهور[

 رعذر إمضاء حكمو ٓتبلؼ ىذا.
ُب  (ٓ)ا ما أيٌبٍب عدـ االنعزاؿ ابإلغماء ٓتبلؼ ىنا، كأيضن  (ْ)ويؤيده إطالؽ الشيخْب

ره الشيراف ، (ٕ)، كإف اختار ٚتع خبلفو(ٔ)الفسق كزاد ٨تو إلدخاؿ اإلغماء كىو ما ًذ
ماؿ النظر،  (ٗ)اليت أرج هبا عن أىلية الضبط (ٖ)كالغفلة كالعفة كا٠تبل الذم ال يبقى معوً 
 (ُُ)كُب كجو ال ينعزؿ ابلعمى، كاختاره ابن أيب عصركف (َُ)كصمه كخرس )عمى(٨تو  )و(

ما كقع إلسحاؽ، كيعقوب، كشعيب على  عمي كصنف فيو كحجتو أنو ال يضر ُب النبوةً 
 نبينا كعليهه أفضل الصبلة كالسبلـ فالقضاء أكٔب.

اف النهي ال يؤثر فيو العمى ٓتبلؼ القضاء على أف ما قبل من  كيرد نأنو ال جامع إذً 
زه عنو مقامات األنبياء، عمى أكلئك مردكد نأنو ٓب يكن عمى حقيقة؛ ألنو نقص رن

                                                                                                                                          

 (.ِٕٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ُ)
 (.  ٖٔٓ)ص: انظر:  (ِ)
لم (ّ)  (.َِٗ-ِٖٗ/ْا١تطالب )أسٌت  كا١تثبت ىو ما استظهررو من، ةُب األصل فراغ ٔتقدارً 
 (.ُِٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َْْ/ُِانظر: العزيز ) (ْ)
ره بعد بضعة أسطر. (ٓ)  سيًذ
 (.ُِٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َْْ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
رة البن ا١تلقن )ص:  (ٕ)  (.َِِ/ٓ(، الغرر البهية )َُٔ/َُ(، النجه الوىاج )ُْٓانظر: التًذ
ره لو.غيبة الشيء  الغفلة (ٖ)  عن ابؿ اإلنساف كعدـ رًذ
 (.ُِْ/ُ(، اتج العركس )ْْٗ/ِ(، ا١تصباح ا١تنَت )ّٖٔ/ْانظر: مقاييس اللغة ) 
 (.َِٕ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُِٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َْْ/ُِانظر: العزيز ) (ٗ)
 (.ُِٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َْْ/ُِ(، العزيز )ُٓٓ/ُٔانظر: اٟتاكم الكبَت ) (َُ)
 (.ُْٓ/َُنظر: النجه الوىاج )ا (ُُ)
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٠تركجو  (ُ)كلو بسبب اعتقاد خبلفنا للماكردم )وفسق(ْتيث إذا نبو ال ينتبو  )ونسياف(
 بكل منها عن األىلية.

ذلك ابلفسق الظاىر قاؿ: فيجب عليو رفع األمر إٔب اإلماـ ليوٕب غَته  (ِ)وقيد الدَّبِيلي
ابلنسبة للناس لعذرىه كاإلٍب عليو  أما الباطن الذم ال يعله بو الناس فيصح قضاؤه معو

من يصلي إمامنا عا١تان ّتنابتو. انتهى.  كحدهً 
: ينعزؿ ابلفسق إال إف عجل اإلقبلع عن روبو كٓب يظهر فسقو (ّ)ويؤيده قوؿ اؼباوردي

 قبلها النتفاء العصمة فإف ىفوات ذكم ا٢تيئات مقالة. انتهى.
ة ذلك كقاؿ: إنو ليس نأبعد م (ْ)واستحسن الشارح ن نفوذ قضاء الفاسق ابلشًو

 )بو(فبل ينعزؿ  )ال إماـ(للضركرة بل ىذا أكٔب لعدـ التوصل إٔب إزالتو ْتاؿ ماداـ ابطننا، 
كجوابن من  )خيلع(لكن  )و(أم: ابلفسق ١تا فيو من اضطراب األمور كحدكث الفنت، 

قاضينا ببل رولية ، كلو زالت ىذه األحواؿ ٓب يعد (ٓ)من الفتنة بسبب ذلك )إف أمن(اإلمامة 
، كلو كٔب (ٔ)كلو ٝتع البينة كرعديلها ٍب عمى حكه ُب رلك الواقعة إف ٓب  تج إٔب إشارة

                                                 

 (.ُٗٓ-ُٖٓ/ُٔاٟتاكم الكبَت ) (ُ)
تاب أدب القضاءعلي بن أٛتد بن دمحم أبو اٟتسن الدبيلي :ىو (ِ) رأيػت  ،، قاؿ السبكي: "صاحبً 

تابو ركنيتو نأيب إسحاؽ كعلى أخرل نأيب اٟتسن كقد   ،انػبهه علػي أمػر ىػذا الشػيخعلى نسرة منً 
كالذم على األلسنة أنو الزبيلي بفتح الػزام ٍب ابء موحػدة مكسػورة كرأيػت مػن يشػك ُب ذلػك كيقػوؿ 

نة".  لعلو الدبيلي بفتح الداؿ بعدىا ابء موحدة مكسورة ٍب آخر اٟتركؼ ايء سًا
ات (، طبقػػػػػػُّْ(، العقػػػػػػد ا١تػػػػػػذىب )ص: ِّْ/ٓانظػػػػػػر: طبقػػػػػػات الشػػػػػػافعية الكػػػػػػربل للسػػػػػػبكي ) 

 (.ِٖٔ/ُالشافعية البن قاضي شهبة )
 (.ّّٓ/ُٔاٟتاكم الكبَت ) (ّ)
 ./أ(ِِِشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ْ)
 (.َِِ/ٓ(، الغرر البهية )ّٕٔ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: َْْ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.َِٕ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َِٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُْٓ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ٔ)
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 .(ِ)يقدح ُب كالية الثاين (ُ)[اإلماـ قاضينا لظنو موت األكؿ أك فسقو فباف خبلفو ]ٓب
أكجو  ابنعزاؿ األكؿ؛ ألنو أقامو مقامو ال إف ضمو إليو كىو (ّ)وصرح البغوي يف تعليقو

بلـ القفاؿ احملتسب )قاض(ال ينعزؿ  )و(من عدـ انعزالو،  (ْ)٦تا اقتضاهً  كانظر  (ٓ)ككاؿً 
ل من كٕب ١تا فيو نظر عاـ ُب أمر  (ٔ)األكقاؼ يل بيت ا١تاؿ كغَتىه منً  كانظر اٞتيش، كًك

ا١تسلمُت ٓتبلؼ من رؤب شيئنا خاصنا ابإلماـ من حيث ذارو أك من حيث النظر إٔب 
ما أفادرو عبارة أصلو)دبوت إماـ وخلعو( السلطنة  افً  فهي  (ٕ)أم: انعزالو نأم سببً 

 .(ٖ)أكضح لشدة الضرر بتعطيل اٟتوادث
، لو كاله اإلماـ للحكه بينو ك بُت خصمائو انعزؿ بذلك لزكاؿ ا١تعٌت ا١تقتضي لذلك نعم

ة غَت األصل ينعزؿ ٔتورو  (َُ)، كمر عنو(ٗ)قالو البلقيِب  ك٨توه.أف مؤب ذم الشًو
 (ُِ)لزكاؿ الضركرة الداعية إٔب رنفيذ حكمو سواء اٞتاىل كا١تقلد (ُُ)وبو صرح البيضاوي

 ا١تفضوؿ كغَتمها. 

                                                 

انظػر:  ، كىػو مػا يقتضػيو السػياؽ.ًتػب الشػافعيةكالصواب ما أثبػت مػن  ، خطأكىو  "ٍب" ُب األصل (ُ)
 (.ُِِ/َُ(، ٖتفة احملتاج )َِٗ/ْأسٌت ا١تطالب )

 (.ُُٔ/َُ(، النجه الوىاج )ُِٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُْْ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ِِٕ/ٔ) (، مغٍت احملتاجَِٗ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ّ)
   انظر: ا١تصادر السابقة. (ْ)
سػر السػُت اسػه فاعػل مػن احتسػب احتسػااب إذا طلػب بعملػو ثػواب ل يػـو  (ٓ) احملتسب: بضػه ا١تػيه ًك

 (.َْٗانظر: معجه لغة الفقهاء )  اٟتساب.

 (.ّْٕمعجه لغة الفقهاء )انظر الوقف: من يلي الوقف، كيشرؼ عليو. انظر:  (ٔ)
 (.ٗٓٔصغَت )ص: انظر: اٟتاكم ال (ٕ)
 (.ِْٕ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُٕٔ/َُ(، النجه الوىاج )ْْْ-ّْْ/ُِانظر: العزيز ) (ٖ)
 (.ِّٓ/ْالتدريب ) (ٗ)
   (.ُٓٓ)ص: انظر:  (َُ)
 (.ُْٔ/ِالغاية القصول ) (ُُ)
 (.ْْٓ. انظر: معجه لغة الفقهاء )ص: من يتبع غَته معتقدا صوابو من غَت دليلا١تقلد:  (ُِ)



 

 

 
 

 اإلمداد شزح اإلرشاد البن حجز اهليتمي

444 

من لو الكلمة لكن جرت العادة أف ا٠تليفة يوٕب السلطاف ٍب ىو يوٕب  واؼبراد ابإلماـ
بلمهه على العمـو ]ؿ/  (ُ)ينحكى فيو شريح الرواي/أ[ أك ال ؟ ُْٗالقضاة، فهل ينزؿً 

من اإلذف ُب االستربلؼ عنو أك عن  (ّ)أنو أيٌب فيو ما مر (ِ)خالفًا، ورجح الزركشي
 السلطاف أك يطلق.

اف عاـ  أما القاضي اف نظره عامنا ُب ٚتيع ببلد اإلماـ؛ ألنو كإفً  فينعزؿ نوابو ٔتورو كإفً 
 .اـ العمل كالنظرالعمل لكنو خاص النظر القتصار نظره على القضاء فقط ٓتبلؼ اإلماـ فإنو ع

 : لو مات كإب إقليه ٓب ينعزؿ القضاة من جهتو. انتهى.عن القاضي (ْ)ويف الكفاية
الصريح ُب ضعفو، كيقبل قوؿ القاضي ٔتحل حكمو قبل عزلو حكمت   ً بلمهه ًك
بكذا؛ ألنو ملك إنشاءه ٓتبلفو بغَت ٤تل حكمو أك بعد عزلو فإنو ال يقبل إال ببينة؛ ألنو ال 

 .(ٓ)ملك ذلك
 .(ٔ)، لو انعزؿ ابلعمى قبل منة ذلك؛ ألنو إمنا انعزؿ بو فيما  تاج إٔب اإلبصارنعم

 .(ٕ)قالو البلقيِب: حكمت بكذا ال  تاج إٔب ذلك. وقولو
على حكمو بطريق كىي أف ال يضيفو إٔب نفسو نأف يقوؿ: أشهد  )يشهد(جيوز أنو  )و(

                                                 

 (.ٗٗكاـ )ص: ركضة اٟت (ُ)
ػاف : شػريح بػن عبػد الكػرًن أيب العبػاس أٛتػد الػركايينوشريح الروايين ىو ، ابػن عػه صػاحب البحػر،ً 

ػاف الطػبلؽ فركعػ إماما ُب الفقو ككٕب القضاء آبمل طربستاف، ا  نقل الرافعي عنو ُب الباب الثاين من أًر
 ىػ.َٓٓمن مصنفارو: ركضة اٟتكاـ كزينة األحكاـ، روُب سنة  ،ًثَتة نقلها عن جده أيب العباس

(، طبقػػػػػػات ُُّ(، العقػػػػػػد ا١تػػػػػػذىب )ص: َُِ/ٕانظػػػػػػر: طبقػػػػػػات الشػػػػػػافعية الكػػػػػػربل للسػػػػػػبكي )
 (.ِْٖ/ُالشافعية البن قاضي شهبة )

 (.ِِْ/ِالديباج ) (ِ)
 (.  ْٔٓانظر: )ص:  (ّ)
 (.ِٖٕ/ًُٖفاية النبيو ) (ْ)
 (.ُِٖ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُِٓ/ُّ(، البياف )َْْ/ّانظر: ا١تهذب ) (ٓ)
 (.ِْٕ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُِٗ/ْ) (، أسٌت ا١تطالبُّٕ/ٕانظر: الوسيط ) (ٔ)
 (.ِّٓ/ْالتدريب ) (ٕ)
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القاضي قبولو ما ٓب يعله أنو يعٍت جائز اٟتكه، كجيب على  )بقضاء قاض(أف ىذا ثبت 
ما ُب الركضة  نظرنا لبقاء التهمة. (ُ)نفسو فبل جيوز لو حينئذ قبولوً 

 ٦تا أالف ذلك ضعيف. (ّ)كغَتىا (ِ)كما ُب ا١تهمات
عباررو ُب عدـ التصريح إبضافة  كيشًتط ُب عبارة الشاىد اآلخر الذم معو أف يكوفً 

ه الذم شهدا عليو.اٟتكه إليو على كجو يتضمن التصريح   ابٖتاد اٟتًا
: "مع شاىد" يشمل ما لو شهد على رمضاف انو قضى بو قاض (ْ)وحذؼ قوؿ أصلو

ما ْتثو الشارح ، كْتث أيضنا أنو لو شهد معو امرأاتف (ٓ)فإنو ال  تاج أف يشهد بو آخرً 
ه ال على احملكـو بو فبل بد  ٔتاؿ قيبل، كاستبعد ما يقاؿ من أف ذلك شهادة على حكه اٟتًا

 من اثنُت كأنت خبَت ٦تا رقرر أف ىذه ليست شهادة اب١تاؿ كإال قبل.
ه الذم شهدا  وإف علم القاضي أنو يعٌت نفسو كٓب جيب التصريح ٔتا يتضمن اٖتاد اٟتًا

ما رقرر فيهما فعلنا أهنا شهادة ابٟتكه كحينئذ إتو قوؿ أصلو : "مع شاىد" فإنو (ٔ)عليوً 
 ًغَتمها.عاـ ُب رمضاف كُب ا١تاؿ  

لذلك، كيقبل شهادرو أف ىذا ملك فبلف أك أنو أقر ُب  (ٕ)كٓب  سن حذؼ ا١تصنف
٣تلس حكمي بكذا أك ا١تاؿ الذم بيد األمُت سلمتو لو زمن حكمي كىو لزيد كصدقة 
األمُت ُب رسلمو منو لكن قاؿ: إنو لعمرك فتقبل شهادة ا١تعزكؿ، كيثبت لزيد، كىل يغـر 

ما لو أقر بدار لزيد  والذي يتجو: (ٖ)هافوج األمَت لعمرك قدره؟ أنو ال يلزمو شيء، كليسً 

                                                 

 (.ُِٖ/ُُركضة الطالبُت ) (ُ)
 (.ِّٔ-ِّٓ/ٗا١تهمات ) (ِ)
 (.ِٕٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْٕٖ/ ِاد )(، اإلسعُٖٔ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ّ)
 (.َٔٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ْ)
 ./ب(ِِِشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ٓ)
 انظر: ا١تصدر السابق. (ٔ)
 (.َْٓ/ّانظر: إخبلص الناكم ) (ٕ)
فاية النبيو ) (ٖ)  (.ِٕٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٕٖٓ/ ِ(، اإلسعاد )ُِّ/ُٖانظر:ً 
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ٍب لعمرك كألنو ىنا ٓب يقر لزيد بشيء أحاؿ بو بُت عمرك كحقو كرصديقو على التسليه من 
ه ال يستلـز اإلقرار بو لزيد.  اٟتًا

اؼ إف أض )ال(، ِ()رجح ذلك، أما إذا ٓب يصدقو على رسلمو فيقبل قولو ُ()مث رأيت شيخنا
قضيت بو مثبلن فبل يقبل شهادرو؛ ألهنا شهادة على فعل  )أان(ا١تعزكؿ الشهادة إٔب نفسو نأف قاؿ 

ية نفسها ٓتبلؼ شهادرو كألف  نفسو كإمنا قبل شهادة ا١ترضعة على نفسها؛ ألهنا ال رتضمن رًز
شهد ، كلو ّ()فعلو مقصود ابإلثبات ٓتبلؼ فعلها إذ ا١تقصود إثبات كصوؿ اللنب إٔب اٞتوؼ

 .ْ()اثناف ْتكه من حكه شهادهتما جاز؛ ألهنما اآلف يشهداف على فعل القاضي
كىو ُب ٤تل كاليتو على سبيل اٟتكه: نساء القرية طوالق اليت من  ولو قاؿ القاضي

ٓتبلؼ ما لو قالو على سبيل اإلخبار، كْتث رقييده ٔتا لو  (ٓ)أزكاجهن قبل ببل حجة ١تا مر
 .(ٔ)أسنده إٔب ما قبل كاليتو

ُب قبوؿ غَت اجملتهد ذلك، كأفىت أف من سئل من قضاة عصره عن  (ٕ)وتوقف األذرعي
مستند قضائو أنو يلزمو بيانو؛ ألنو قد يظن ٔتا ليس ٔتستند مستندا كأف ٤تل قبوؿ قولو ذلك 

 ُب قرية أىلها ٤تصوركف كإال ٓب يقبل كىو ظاىر.
ء فإف عله أحد عنده ٔتعزكؿ أك أف يتبع حكه قاض قبلو صاّب للقضا وال جيوز للقاضي

ر ٨تو ُْٗانئبو سألو عما يريد كال يسارع إٔب إحضاره فقد يقصد ابتذالو فإف ]ؿ/ /ب[ ًذ
معاملة أك رشوة أك حكه بشهادة ٨تو عبدين كإف ٓب يقل أخذ مٍت ماؿ أحضره فإف ٓب يثبت 

 عدـ ٖتليفو. (ٖ)عليو شيء فهل  لف صحح الرافعي
                                                 

 (.ِِٗ/ْ) انظر: أسٌت ا١تطالب (ُ)
 (.ِٕٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُِِ/ٓ(، الغرر البهية )ٕٖٓ/ ِانظر: اإلسعاد ) (ِ)
 (.ُِٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َْْ/ّ(، ا١تهذب )ّّٖ/ُٔانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ّ)
 (.ِِٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُِٗ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ْْٔ/ُِانظر: العزيز ) (ْ)
 (.  ٖٕٓانظر: )ص:  (ٓ)
 (.ِٕٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِِٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُِٖ/ُُ: ركضة الطالبُت )انظر (ٔ)
 (.ِْٕ/ٖ(، هناية احملتاج )ِٕٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِِٗ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٕ)
 (.ْْٕ/ُِالعزيز ) (ٖ)
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األكؿ، كقيده بغَت ظاىر  (ّ)وغّبه (ِ)وصوب الزركشي (ُ)يالنوو كاختلف فيو رصحيح 
الفسق كا٠تيانة كإال حلف قطعنا، كلو حوسب األمُت فبقي عليو شيء فقاؿ: أخذرو أجرة 

 .(ْ)عملي ٓب ينفعو رصديق ا١تعزكؿ بل يسًتد منو ما يزيد على أجرة ا١تثل
رىا لو  أنو ال يصدؽ بيمينو ُب أجرة ا١تثل بل ال ب (ٓ)وقضية الشيخْب د من بينة ّترايف ًذ

 ًما أف من عمل لغَته كٓب يسه أجرة ال أجرة لو.
 ٔتا حاصلو ررجيح رصديق مينو. (ٕ)فيو وغّبه (ٔ)لكن انزع األذرعي
ب دابة إعارهتا والذي يتجو األوؿ ، كيفرؽ بينو كبُت ما استندكا لو فيما لو ادعى رًا

ب  قق استيبلؤه على الدابة كاستيفاؤه ١تنافعها كاألصل أهنا  كا١تالك إجارهتا نأف الرًا
مضمونة عليو لكوهنا ٖتت يده ٓتبلفو ىنا فإف اٟتر ال يدخل ٖتت يد أحد حىت يتحقق 
استيفاؤه ١تنافعو كإمنا ىو الذم بذؿ منافع نفسو لغَته كادعى أنو ُب مقابل كاألصل عدمو مع 

 عدـ معٌت ٨تلفو حىت  اؿ عليو اٟتكه ابالستحقاؽ.
و معاملة على متوؿ يسمعها خليفتو أك قاض آخر ك٨تو جور ُب حكه ال كدعول ٨ت

شي ما قالو الزًر اف موثوقنا بوً   .(ٖ)يسمع إال مع بينة كإال فبل ٝتاع كال ٖتليف إفً 
 كالدعول على شاىد أنو يشهد عليو زكرنا لذلك.

ءة عهده ك من قرا (ٗ)القاضي عند إرادرو النظر ُب األمور عقب فعلو ما مر )ونداًب حبث(

                                                 

 (.َُّ/ُُركضة الطالبُت ) (ُ)
 (.ِّْ/ِالديباج ) (ِ)
 (.ِِٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِّٕ/ٗ(، ا١تهمات )ِّٔ/ْانظر: التدريب ) (ّ)
 (.ِْٖ/ٖ(، هناية احملتاج )ِِٗ/ْ(،أسٌت ا١تطالب )َُٕ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ْ)
 (.َُّ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ْْٖ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ِِٗ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٔ)
فاية النبيو )ْْٕ/ّانظر: األنوار ألعماؿ األبرار ) (ٕ)  (.ِِٗ/ْا١تطالب ) (، أسٌتُُٔ/ُٖ(،ً 
 (.ِّْ/ِالديباج ) (ٖ)
 (.  َٕٓانظر: )ص:  (ٗ)
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ًطلقاء ٚتع طليق ىل   (ُ)ٚتع جنس ٔتعٌت ٤تبوس اء(سَ بَ )عن حُ رسلمو ٨تو ديواف اٟتكه 
 .(ِ)يستحقوف اٟتبس أك ال
 (ٓ)ألنو أىه كبو جـز البلقيٍت (ْ)ألف اٟتبس عذاب كقدـ عليو ما مر (ّ)كقدـ على ما أيٌب

النظر ُب احمل  ً اف أىه منو  ً ل ما  ً اجَت اٞتائعُت الذم نأنو يقدـ على البحث عنهه أيضنا
ات كغَتىا أك على السقوط من  ٖتت نظره كُب ا١تشرؼ على ا٢تبلؾ من اٟتيواف ُب الًًت

و.  األكقاؼ كأمبلؾ ٤تاجَته ْتيث يتعُت الفور ُب رداًر
ونو أمينُت أحوط أٝتائهه ُب رقاع كما حيبس بو   ويندب لو أف يكتب بنفسو أك انئبو ًك

ًل منهه، كمن حيبس لو
أيمر قبل جلوسو للبحث عنهه من ينادم أال من لو كأف  ،(ٔ)

ذا فإذا جلس لذلك كحضر الناس صبت الرقاع بُت يدينو فيأخذ قاؿ   ً حبيس فليحضر يـو
 : كىو األقيس.(ٖ)بقرعة قاؿ األذرعي :(ٕ)ٚتع

كينظر ُب االسه ا١تثبت فيها ك ضره، كىكذا فإذا اجتمعوا مع خصومهه  وفيو وقفة
فمن أقر ٔتوجب حىد أك ثبت عليو حده أك ٔتاؿ طولب فإف أكَب سأ٢ته عن سبب حبسهه 

فيل ، كإف (ٗ)أك ثبت إعساره نودم عليو فلعل لو غرمنا آخر فإف ٓب يوجد أطلق ببل مُت كالً 
لب أمضى حكه ا١تعزكؿ كإف ٓب  ٓب يوؼ كٓب يثبت إعساره رد، كإف قاؿ: حيبست بنحوً 

                                                 

 (.ُُٖ/ُ(، ا١تصباح ا١تنَت )ْٓ/ٔ(، لساف العرب )ِّٗ/ُانظر: النهاية ُب غريب اٟتديث ) (ُ)
 (.ْٕٓ/ّ(، األنوار ألعماؿ األبرار )ُِّ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِْٓ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
ره بعد بضعة أسطر. (ّ)  سيًذ
 (.  ُٕٓانظر: )ص:  (ْ)
 (.ِّٕ/ْالتدريب ) (ٓ)
(، شػػػػرح اٟتػػػػاكم الصػػػػغَت للقونػػػػوم )ص: ُِّ/ُُ(، ركضػػػػة الطػػػػالبُت )ِْٓ/ُِانظػػػػر: العزيػػػػز ) (ٔ)

َّٕ.) 
فاية النبيو )َٖ/ُُ(، ْتر ا١تذىب )ّٓ/ُٔانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٕ)  ً،)ُٖ/ُْٗ.) 
 (.ُِِ/ٓلبهية )(، حاشية العبادم على الغرر إٕٖ/ ِانظر: اإلسعاد ) (ٖ)
 (.َِٓ/ٖ(، هناية احملتاج )َِٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُٕٓ/ٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ٗ)
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ره الشارح(ِ)؛ ألف االجتهاد ال ينقض ٔتثلو(ُ)يعتقده أك قامت علي بينة  (ّ)، فاندفع ما ًذ
 )ومدعي ظلم(فحبست حىت ينظر القاضي فيها بناء على جواز اٟتبس لذلك رده، كْتث 

خصمو إذا حضر أنو حبس ْتق كإال صدؽ احملبوس بيمينو كإف  )يثبت(حصل لو ْتبسو 
سبق كلسهولة إقامة البينة ؛ ألف ىذا ابتداء قضاء بينهما فبل نظر إٔب ما (ْ)انزع فيو البلقيٍت

اف اٟتق هبتنا كإال فالقرينة قاضية بصدؽ احملبوس فيصدؽ،   )فإف غاب(على ا١تدعي إفً 
القاضي ُب اٟتاؿ ليحضر فورنا فيلحق  )كتب لو(ا٠تصه رد إٔب اٟتبس أك طولب بكفيل ٍب 

ؿ الكتاب إف ٓب  ضر بعد كصو  )مث(، (ٓ)ْتجتو إف شاء كيعله أنو إف ٓب  ضر أطلق غرمو
فيل  )خلى(إليو  خصمو نأف ادعى أنو ال يعرؼ لو خصمنا كٓب  )كأف جهل(أم: أطلق ببلً 

فيل لكن  بثبلثة  (ٔ)عليو الستعبلـ ا٠تصه كحده ٚتع )بعد نداء(يعرفو غَته فإنو ألى ببلً 
 بساعة أك ساعتُت. (ٕ)أايـ، كالقاضي

ىل البلد، كذلك أتلف /أ[ بو أمره لغالب أَُٓضبطو ٔتا يشتهر ]ؿ/ والذي يتجو
رب البلد كصغرىا، كُب مدة النداء ال  بس كال ألى بل يراقب أم: من حيث  (ٖ)ابختبلؼً 

ما ْتثو األذرعي يل بو أخو اٟتبس كأشق منو،  (ٗ)ال يشعرً  منو  )حلف(بعد  )و(إذ التًو
ر، كيكوف اٟتبس ببل خصه خبلؼ الظاى (َُ)أنو ال خصه لو أك ال يعرفو كىذا من زايدرو

                                                 

 (.ِْٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُّّ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِْٓ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
شػػػػػػي ) (ِ) (، أسػػػػػػٌت َُُ(، األشػػػػػباه كالنظػػػػػائر للسػػػػػيوطي )ص:ّٗ/ُانظػػػػػر: ا١تنثػػػػػور ُب القواعػػػػػد للزًر

 (.ِْٗ/ْ) ا١تطالب
 ./أ(ِِّشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ّ)
 (.ِّٖ/ْالتدريب ) (ْ)
 (.ِْٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُٖٕ/َُ(، النجه الوىاج )ُّّ/ُُانظر: ركضة الطالبُت ) (ٓ)
 (.ِِِ/ٓ(، الغرر البهية )ُٖ/ُُ(، ْتر ا١تذىب )ّٕ/ُٔانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٔ)
فاية النبيو ) (ٕ)  (.ٕٖٗ/ ِسعاد )(، اإلُْٓ/ُٖانظر:ً 
فاية النبيو )ُّّ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِٗٗ/ٕانظر: الوسيط ) (ٖ)  ً،)ُٖ/ُْٓ.) 
 (.َٖٖ/ ِانظر: اإلسعاد ) (ٗ)
 (.ِٕٖانظر: اإلرشاد )ص:  (َُ)
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 .(ُ)كحلف ىنا إال فيما مر
أف جهل ال ١تا قبلو خبلفنا ١تا كقع  لمودبا تقرر عُ  أف قولو بعد نداء كحلف راجع لقولوً 

القاضي ٗتليتو كإال   )إف رأى(ابٟتبس من ا١تعزكؿ فإنو ألى أيضنا  )وكمعزر( ،(ِ)ُب اإلسعاد
عن اٟتبساء يبحث  بعد البحث )مث(، (ّ)ًأف ظهرت لو جنايتو كرأل إدامة حبسو أدامو

ما أفادرو عبارة أصلو (ْ)ك٣تنوف كسفيو )يتيم(٨تو  )عن ماؿ(  ً فهي  (ٓ)فيبدأ ابألكصياء
ما مر (ٔ)أحس ببل قرعة فيقرر ما قضى ٢ته بو، كينزع ا١تاؿ ٦تن عرؼ  (ٕ)ٓتبلفو ُب احملبوسُتً 

دالتو ، كيقرر من عرؼ ع(ٖ)فسقو النعزالو، كيعُت من ضعف عن اٟتفظ أك التصرؼ نأجَت
 (ُُ)وكاف السبكي (َُ)وجـز بو يف اؼبرشد (ٗ)كما رجحو ابن أيب عصروفال من شك فيها 

 لفساد الزماف. (ُّ)وغّبه (ُِ)واختاره األذرعييفعل بو 

                                                 

ره قبل بضع (ُ)  أسطر. ةًذ
 (.ٕٖٗ/ ِاإلسعاد ) (ِ)
 (.ُُُّْ(، ركضة الطالبُت )ّْٓ/ُِ(، العزيز )ِٗٗ/ٕانظر: الوسيط ) (ّ)
 .اٞتاىل الذم قل عقلو كٚتعو سفهاء :السفيو (ْ)
 (.ََْ/ّٔ(، اتج العركس )ْٗٗ/ُّ(، لساف العرب )ََِانظر: ٖترير ألفاظ التنبيو )ص:  
 (.َٔٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٓ)
 (.ِْٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْٖ/ُُ(، ْتر ا١تذىب )ّٗ/ُٔانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٔ)
 .رعة: ا١تسامهة: السهمة. كا١تقاالقرعةو  
 (.ّٖٓ/ُِ(، اتج العركس )ْٗٗ/ِ(، ا١تصباح ا١تنَت )ِٔٔ/ٖانظر: لساف العرب ) 
 (.  ّٖٓانظر: )ص:  (ٕ)
 (.ُّْ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِٕ/ُّ(، البياف )ُّٗ/ّانظر: ا١تهذب ) (ٖ)
 (.ِٕٗنتصار )ص: اال (ٗ)
 .(ِْٗ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (َُ)
 (.ُْٓ/ِفتاكم السبكي ) (ُُ)
 (.ُِٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ُِٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِْٗ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ُِ)
 (.ُِٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُٖٖ/ ِ(، اإلسعاد )ُٕٗ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ُّ)
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 . (ِ)أنو يقرره كجـز بو ا١تصنف (ُ)لكن األقرب إىل كالـ اعبمهور
بتت كأطلق رصرفو : ك٤تل ا٠تبلؼ حيث ٓب يثبت عدالتو عند األكؿ فإف ث(ّ)قاؿ البلقيِب

ٓب يتعرض لو مع الشك جزمنا كإمنا احتاج شاىد عدؿ ُب قضيو ٍب شهد ُب أخرل بعد طوؿ 
اء ألف ما ىنا قضية كاحدة كٍب متعددة.  ا١تدة إٔب االستًز

اف مثبتها ذا داينة كسًت كعله  (ْ)وقيد األذرعي  عدـ التعرض ٦تن ثبتت عدالتو ٔتا إذاً 
كال يبحث عن رفرقة الوصي الوصية اليت ١تعينُت ألهنه يطالبوف إف كإال ٓب يعقد ٔتا صدر منو، 

انوا غَت أىل ْتث، كأما اليت ٞتهة عامة  (ٓ)ٓب يكن أكصلهه كبو يتأيد ْتث األذرعي أهنه لوً 
اف عدالن قرره كإال ألزمو ٔتا فرقو لتعديو بتفرقتو كىو ال كالية لو، كال يضمن أجن  فرقها  فإفً 

 .(ٔ)أخذىا ببل كاسطة١تعينُت؛ ألف ٢ته 
أنو لو فوض الجتهاد الوصي التساكم كالتفضيل ففرؽ كىو فاسق  (ٕ)وحبث البلقيِب

ما ىو ظاىر، ٍب بعد األكصاء   ً ضمنو لتعديو بذلك كأيٌب مثلو ُب األجن  أم: كلو عدالن
 ا١تنصوبُت على األطفاؿ كرفرقة الوصااي فيعزؿ من فسق كيعُت من (ٖ)ينظر ُب أمناء القاضي

، كأخر (ٗ)ضعف كلو عزؿ األمناء ببل سبب؛ ألهنه يولوف من جهة القاضي ٓتبلؼ األكصياء
األمناء عنهه؛ ألف التهمة فيهه أبعد إذ ال ينصبهه القاضي إال بعد ثبوت األىلية عنده 

 .(َُ)ٓتبلؼ األكصياء

                                                 

 (.ُِٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُّْ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ْْٓ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ٕٗٓ/ِانظر: ركض الطالب ) (ِ)
 (.ِّٗ/ْالتدريب ) (ّ)
 (.ِِِ/ٓ(، حاشية العبادم على الغرر البهية )ِٖٖ/ ِانظر: اإلسعاد ) (ْ)
 (.ُِٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٓٗ/ْأسٌت ا١تطالب ) (ٓ)
 (.ْٕٓ/ّ(، األنوار ألعماؿ األبرار )ُّْ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ْٓٓ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ِٓٗ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٕ)
 (.ٕٖانظر: ا١تغرب ُب ررريب ا١تعرب )ص:  القاضي: الذم يسٌمى صاحب اجمللس. أمُت (ٖ)
اف كليا أك غَته.الوصي:  (ٗ)  (.َّٓانظر: معجه لغة الفقهاء )ص:  من لو الوصاية، سواءً 

 (.ِِٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٓٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُّٓ/ُُانظر: ركضة الطالبُت ) (َُ)
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اف ا١تعزكؿ عدالن مرضينا كإال بدأ ابلنظر ُب أمنا (ُ)وقيد األذرعي  ً ئو قبل ذلك ٔتا إذا
بعد ذينك  )و(األكصياء؛ ألف الغالب إمنا ينصب مثلو أك من يناسبو فكاف النظر فيهه أىه، 

 كمتولو. )وقف عاـ( يبحث عن
ُت فينظر ىل (ّ)والروايين (ِ)قاؿ اؼباوردي : ألهنا رؤكؿ إٔب من ال يتعُت من الفقراء كا١تسًا

أك  (ْ)وز ٘تلكها ]للملتقط[كعن لقطة ال جي )ضاؿ(عن ماؿ  )و(آلت إليهه كىل لو كالية 
جيوز كٓب أًت ٘تلكها بعد اٟتوؿ ك فظ ىذه األمواؿ ُب بيت ا١تاؿ مفردة كلو خلطها فإذا 

 .(ٓ)ظهر مالكها غـر لو من بيت ا١تاؿ
ُب جوازه حيث ٓب رظهر فيو مصلحة كلو بيعها كحفظ ٙتنها ١تصلحة  ٔ()ونظر األذرعي

 . مالكها
ىه فاألىه فإف عرضت لو حادثة استرلف فيها أك فيما ىو األ ويقدـ من كل نوع فبا ذكر

فأًثر ْتسب اٟتاجة إذ ال يتفرغ لكتب احملاضر  )كاتبًا(القاضي  )ازبذ(ندابن  )و(، ٕ()فيو
كالسجبلت كالكتب اٟتكمية غالبنا
ك٤تل  ،(ٗ)هنع هللا يضر وقد كاف لو ملسو هيلع هللا ىلص ُكتّاب منهم: زيد بن اثبت، ٖ()

                                                 

تب.ٓب أقف على قولو فيما  (ُ)  روفر لدم منً 
 (.ِْ/ُٔاٟتاكم الكبَت ) (ِ)
 (.ٖٔ/ُُْتر ا١تذىب ) (ّ)
لمة، كا١تثبت من أسٌت ا١تطالب ) (ْ)  .، كىو ما يقتضيو السياؽ(ِٓٗ/ُْب األصل فراغ ٔتقدارً 
 (.ِِٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُّٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ْٓٓ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ِِٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٓٗ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٔ)
 (.ُٕٗ/َُ(، النجه الوىاج )ّْٕ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ْٓٓ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.ِِِ/ٓ(، الغرر البهية )ْٓٓ/ُِ(، العزيز )ِٗٗ/ٕانظر: الوسيط ) (ٖ)
ا١تدينػػة كعمػػره إحػػدل عشػػرة  النجػػارم، قػػدـ النػػ   زيػػد بػػن هبػػت بػػن الضػػحاؾ األنصػػارم: ىػػو (ٗ)

ػاف يكتػب الػوحي لرسػوؿ  سنة، كاستصغره يـو بدر فرده، كشهد أحد كقيل: أكؿ مشاىده ا٠تندؽ، ًك
تب بعده أليب بكر كعمر رضي ل عنهما.ل   ، ًك

 (.َْٗ/ِ(، اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة )ّْٔ/ِ(، أسد الغابة )ّٕٓ/ِانظر: االستيعاب ) 
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ما أيٌب اف لو رزؽ من بيت ا١تاؿ كإال ٓب يترذهً   . ُ()طلب اٗتاذه حيث ٓب يطلب أجره أكً 
رنا حرنا مكلفنا  ويشَبط يف ىذا وف الكارب مسلمنا ًذ  (ِ)ُب الشهادة )عداًل(األدبً 

ر كىذا من زايدرو )عارفًا( /ب[ ما فقد فيو َُٓحافظنا، فبل يكفي ]ؿ/ (ّ)ٔتا يكتبو ٦تا ًذ
اف ذلك  ر كإمناً  ، كينازعو (ْ)فيو لتؤمن خيانتو أك لئبل يفسد ما يكتبو )شرطًا(شرط ٦تا ًذ

القاضي مردكدة نأف القاضي قد ال  (ٔ)ُب اشًتاط ا١تعرفة نأنو يكتب ما ]مليو[ (ٓ)البلقيٍت
ٔتا  (ٕ)هتذيب ٨تو احملاضر كررريبها كرنميقهايتفرغ إلمبلئو لكثرة أشغالو، بل رٔتا احتيج إٔب 

كضبط للحركؼ لئبل يقع الغلط  )جيد خط(يقصر اإلمبلء عنو، كيسن فيو أف يكوف 
أم: مع عفة عن الطمع زائد على العفة ا١تشًتطة ُب العدالة لئبل يستماؿ  )بعفة(كاالشتباه، 

تاب ٔتا زاد على ما يشًتط من أحكاـ الكتابة حاس )فقو(مع  )و(بو  بنا للحاجة إليو ُبً 
ا عا١تان بلغات ا٠تصـو كافر العقل لئبل أدع(ٖ)ا١تقاسه كا١تواريث ، فصيحن

، كأف جيلس بُت (ٗ)
بلمو(َُ)يدم القاضي فيمليو ما يريد كلَتل ما يكتبو  ً ما أفهمو  ً   (ُُ)، كال يشًتط رعدده

ياف  )مزكيْب(لقاضي ندابن اٗتذ ا )و(ألنو ال يثبت شيئنا ٓتبلؼ ٨تو ا١تًتٚتُت،  (ُِ)ًأصلو يًز

                                                 

 (.  ٖٗٓانظر: )ص:  (ُ)
 (.ِٓٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُّٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُٖٗ/ُٔانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ِ)
 (.ِٕٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ّ)
 (.َُٖ/َُ(، النجه الوىاج )ْٔٓ/ُِ(، العزيز )ّٖٓ/ّانظر: ا١تهذب ) (ْ)
 (.َّّ/ْالتدريب ) (ٓ)
لمة، كا١تثبت  (ٔ)  ىو ما يقتضيو السياؽ.ُب األصل فراغ ٔتقدارً 
 .أم التحسُت كالتزيُت للكتابة: تنميقها (ٕ)
 (.ِٔٗ(، القاموس احمليط )ص: ُُٔٓ/ْ(، الصحاح )ُّٔ/ٗانظر: هتذيب اللغة ) 
فاية النبيو )ْٔٓ/ُِ(، العزيز )ُٖٖ/ُُانظر: ْتر ا١تذىب ) (ٖ)  ً،)ُٖ/ّٗ-ْٗ.) 
 (.ِِٖ/ٍٔت احملتاج )(، مغِٓٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِْ/ُّانظر: البياف ) (ٗ)
 (.ِِِ/ٓ(، الغرر البهية )ُّٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِّٓانظر: التنبيو )ص:  (َُ)
 (.ِٕٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ُُ)
 (.َٔٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ُِ)
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وف  وف غَت أصحاب ا١تسائل إذ ا١تًز ية للحاجة إٔب ذلك كا١تًز الشهود عند اٟتاجة إٔب التًز
يُت يبحثوا أك  ىه ا١ترجوع إليهه ليبينوا حاؿ الشهود، كأصحاب ا١تسائل ىه ا١تبعوثوف إٔب ا١تًز

يُت ألهنه مسؤكلوف كابحثوف  (ُ)يسألوا ك]رٔتا[  .(ِ)شيخافذكره الفسركا اب١تًز
ل  تب اٝتهما كاسه ا٠تصمُت ككصفً  فإذا أراد القاضي البحث عن حاؿ الشاىدينً 

ما أيٌب من لغة من  )دبا فهماه(عنده  )مَبصبْب يشهداف(ندابن اٗتذ  )و( (ّ)كا١تاؿ كبعث بوً 
أم: ثقيل السمع ما  )أصم(قاض  )كمسمعي(ال يعرؼ القاضي لغتو من خصه أك شاىد 

بلمويقولو ا٠تصه أك ال  ً ما أفهمو  ً ل عن  (ْ)شاىد فإنو يسن لو اٗتاذمها أك ال بد ُبً 
األعمى.  ا١تشبو كا١تشبو بو من التعدد كأىلية الشهادة كلو ُب اٞتملةً 

اف ال يتكله غَت ا١تًتجه عنو كإال ٓب يقبل ررٚتة األعمى  (ٓ)وقيده ابن الرفعة  ً ٔتا إذا
ل للحا  ذا .ٟتصوؿ االلتباس كمن لفظ الشهادة فيقوؿً  ذا ًك  ًه أشهد أنو يقوؿً 

، ال  تاج إٔب األكؿ كاألخَت ُب الًتٚتة للرصه عما يقولو خصمو أك القاضي كال ُب نعم
هبلؿ رمضاف  اف حرناً  إٝتاعو ذلك؛ ألنو خرب ٤تض فيكفي فيو إخبار الواحد العدؿ إفً 

ره الشيراف  .(ٔ)كال يسلك بو مسلك الركاايت ًذ
ا كيكفي ُب ا١تاؿ أك حقو رجل أك امرأاتف كُب غَته،  (ٕ)وبو يعلم رد قوؿ اإلسعاد كلو عبدن

ما صرح بو الزبيلي ما قاؿ  (ٖ)كلو زان رجبلف كفيما بقيت ابلنساء منفردات ررٚتهنً  كىوً 
قضية قو٢ته ما رقبل شهادة ا١ترأة رسمع فيو ررٚتتها كال يقبل ذلك من الوالد  :(ٗ)األذرعي

                                                 

 .(، كىو ما يقتضيو السياؽِِّ/ٓمن الغرر البهية )كا١تثبت كىو رصحيف، ُب األصل "كٔتا"،  (ُ)
 (.ُٖٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َِٓ/ُِزيز )انظر: الع (ِ)
 (.  ِٗٓانظر: )ص:  (ّ)
 (.ِٕٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ْ)
 (.ََّ/ًُٖفاية النبيو ) (ٓ)
 (.ُّٕ-ُّٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ْٕٓ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ِٖٗ/ ِاإلسعاد ) (ٕ)
 (.ِٔٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِٖٗ/ ِانظر: اإلسعاد ) (ٖ)
 (.ِٖٗ/ ِاد )انظر: اإلسع (ٗ)
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ما  للتهمة، كلو رعددت لغات ال يعرفها  (ُ)ْتثو ابن الرفعةكالولد لكن إف يضمن حقا ٢تماً 
ما ْتث  ً ك تمل ، (ِ)القاضي كٓب جيد اثنُت  سناف اٞتميع سن لو اٗتاذ مًتٚتُت ٢تما

  .خبلفو
ُت كا١تًتجه كا١تسمع ذلك  )على جيب لو  )أبجر(كإمنا يكلف الكارب كلو القاضي كا١تًز

ا١تكتوب لو من ا١تدعي  (ّ)ا ُب أصلوبعملو ال ا١تستحق فقط خبلفنا ١ت اؼبنتفع(  ً كذلك
ل قدر أجرة ا١تثل فيما يتعلق  ي لو منهما كا١تًتجه لو منهما أيضنا فعلىً  كا١تدعى عليو كا١تًز
ل ْتسب انتفاعو، كٙتن الورؽ أيضنا على  ْتقو كخصومتو، كأجرة ا١تسمعُت على ا٠تصمُتً 

ة الكارب لكن يعملو القاضي أنو إذا ا١تكتوب لو إف شاء كإال ٓب جيز على ذلك كال على أجر 
لو حيث ٓب يرزقوا من بيت  ٓب يكتب ما جرل فقد ينسى شهادة الشهود كحكه نفسو، ىذاً 

 .(ْ)ا١تاؿ كإال ٓب أيخذكا شيئنا
، (ٓ)حيث  ـر عليو أخذ شيء من ا٠تصمُت كعقد اإلجارة على القضاء وفارقوا القاضي

اإلماـ أك غَته ٓتبلؼ ا١تؤذف؛ ألف ذلك ال  بل  ـر عليو أيضنا قبوؿ رزؽ من خاص ماؿ
؛ ألف عملهه ال أتلف ٓتبلفو كأيضنا فالقاضي أجدر  ا١تؤذف هتمة كال ميبلن  ً يورث فهه

ر ٤تلو ُب احملتاج، كللقاضي كإف  (ٔ)ابالحتياط منهه كررجيح الرافعي جواز قبولو الرزؽ ٦تا ًذ
فاية ٦تونو ٦تا يليق كهبه فايتو ًك فايتو أخذً  من بيت ا١تاؿ ما ٓب يتعُت عليو القضاء  كجدتً 

فايتهه كلئلماـ أيضنا أف أيخذ من بيت ا١تاؿ ما يليق بو كال يلزمو االقتصار على ما  ،ك يلً 
انت سببنا للنصر ُُٓاقتصر عليو ا٠تلفاء الراشدكف ]ؿ/ /أ[ لبعد العهد بزمن النبوة اليتً 

                                                 

 (.ََّ/ًُٖفاية النبيو )ص:  (ُ)
(، حاشػػػػػػية الرملػػػػػػي علػػػػػػى أسػػػػػػٌت ا١تطالػػػػػػب ِّٖ/ٔ(، مغػػػػػػٍت احملتػػػػػػاج )ْٖٗ/ ِانظػػػػػػر: اإلسػػػػػػعاد ) (ِ)

(ْ/ِٗٓ.) 
 (.ُٔٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ّ)
(، مغػػػػٍت احملتػػػػاج ّٖٕ(، شػػػػرح اٟتػػػاكم الصػػػػغَت للقونػػػػوم )ص: ُّٕ/ُُانظػػػر: ركضػػػػة الطػػػػالبُت ) (ْ)

(ٔ/ِْٖ). 
 (.ُِٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ُّٕ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُٓ/ُّانظر: البياف ) (ٓ)
 (.ْٗٓ-ْٖٓ/ُِالعزيز ) (ٔ)
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اف عملو مصلحة (ُ)ابلرعب  ً ل من  ً األمَت كا١تفيت ، كيرزؽ منو أيضنا  ً عامة للمسلمُت
 (ّ)كا١تؤذف كإماـ الصبلة كمعله قراءات أك عله شرعي أك آلة لو كالقاسه (ِ)كاحملتسب

ما عله ٦تا مر ي كا١تًتجه كا١تسمعً   .(ْ)كا١تكارب كا١تًز
: ك٤تلو حيث ٓب جيد متربعنا بذلك  صل بو الكفاية، كلو ٓب يكن فيو (ٓ)قاؿ األذرعي

عيُت القاسه كمن بعده لئبل يغالوا ابألجرة كٙتن كرؽ ٨تو احملاضر سفو ٓب يندب لو ر
تب  )نظّب ما سجل(القاضي  )حفظ(ندابن  )و(، (ٔ)كالسجبلت ُب بيت ا١تاؿ أيضنا أم:ً 

من اٟتكه للرصه نأف يكتب بو كمثلو احملضر نسرتُت يعطى كاحدة ١تن لو اٟتق ببل خته 
ه ُب بعض األزمنة رىه لئبل ينسوا كيبقى عندىه ُب ديواف  ليكفي هبا الشهود كاٟتًا كرًذ

الذم  (ٖ)األمن من التزكير ٥تتومة معنونة ابسه صاحبها، كيضعها ُب القمطر (ٕ)اٟتكه كاحدة
جيمع فيو احملاضر كيكوف بُت يديو إٔب آخر اجمللس كأته عند قيامو كىو ينظر ك مل معو 

تب ذلك إٔب ٤تلو ٍب يدعوا بو ُب اليـو الثاين كينظر ُب ا٠ت ته كيفك كىو ينظر كيضع فيوً 
                                                 

 (.ِْٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُٗٗ/َُ(، النجه الوىاج )ْٗٓ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
و، كينهى عن ا١تنكر إذااحملتسب (ِ)  أظهر فعلو.  : ىو من أيمر اب١تعركؼ إذا ظهر رًر

(، ٖتريػػػر األحكػػػاـ ُب ٕ(، معػػػآب القربػػػة ُب طلػػػب اٟتسػػػبة )ص: ّْٗانظػػػر: األحكػػػاـ السػػػلطانية )ص: 
 (.ُٗردبَت أىل اإلسبلـ )ص: 

كىػو التوزيػع : من القسمة، بكسر القػاؼ االسػه مػن قولػك قسػه ا١تػاؿ يقسػمو قسػما ابلفػتح القاسم (ّ)
 .للشيء

(، ا١تصػػػػباح ا١تنػػػػَت َْٗ، ا١تطلػػػػع علػػػػى ألفػػػػاظ ا١تقنػػػػع )ص: (ّّٔانظػػػػر: ٖتريػػػػر ألفػػػػاظ التنبيػػػػو )ص:  
(ِ/َّٓ  .) 
 (.  ٖٗٓانظر: )ص:  (ْ)
 (.ِٕٗ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٓ)
 (.ِْٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٕٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُّٕ/ُُانظر: ركضة الطالبُت ) (ٔ)
 (.ُُْ/ُُ) (، ركضة الطالبُتُِِ/ُّ(، البياف )ِٓٗ/ُٔانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٕ)
: بكسر القاؼ كفتح ا١تيه كالقمطرة اب٢تاء لغتاف مشهوراتف كىو ما رصاف فيو الكتب كٚتعػو القمطر (ٖ)

 كٚتعو قماطر.
 (.ُٔٓ/ِ(، ا١تصباح ا١تنَت )ُُٕ/ٓ(، لساف العرب )ّّْانظر: ٖترير ألفاظ التنبيو )ص:  
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ثرت جعلها رزمنا كيكتب ٔتثليها  ره كىكذا يفعل حىت مضي األسبوع ٍب إفً  ما ًذ  ً اليـو
ذا كإال ررؾ حىت مضي شهر ٍب يعز٢تا ذا من سنةً  ذا من شهرً  ، فإذا (ُ)خصومة أسبوعً 

حفظها كيتؤب  ، كيبالغ ُب االحتياط ُب(ِ)مضت سنة جيمعها كيكتب عليها نظَت ما مر
 األخذ منها بنفسو كينظر أكالن ختمو كعبلمتو كيتؤب ردىا ٔتحلها.

ُب أف يشهد إبقرار ا١تدعى عليو أك على ما ادعاه كأقاـ بو بينة لزمو  وإذا سئل القاضي 
تابة ٤تضر ٔتا (ّ)اإلشهاد ١تا فيو من ا١تصلحة للسائل ُب ذلك ، ٓتبلؼ ما إذا سئل ُبً 

اف جرل فإنو ال يلزمو  اإلجابة؛ ألف اٟتق يثبت ابلشهود ال ابلكتاب بل يسن، كيتأًد إفً 
عنده قرطاس من بيت ا١تاؿ أك أرى بو السائل، كيلزمو أف  كه ٔتا ثبت عنده إف سئل فيو 

أك متنع  (ْ)فيقوؿ: حكمت لو بكذا أك نفذت اٟتكه بو أك ألزمت حقو اب٠تصه أك ٨توىا
يكوف ١تن ال يعرب عن نفسو لصغر أك جنوف كىو كليو  عليو اٟتكه بذلك قبل السؤاؿ إال أف

ما ْتثو األذرعي  .(ٓ)فبل يتوقف على سؤاؿ أحدً 
ًما رجحو   (ٔ)، كلو اٟتكه على ميت إبقرارهويسن لو أف يعلم اػبصم بتوجو اغبكم عليو

شي (ٕ)األذرعي ، كقولو: ثبت عندم  (ٗ)عمبلن ابألصل، كلصحة الدعول عليو إٚتاعنا (ٖ)كالزًر
ما أيٌب، كال بد من رعيُت ما  كه بو كمن  كه لو،  ًذا ابلبينة العادلة أك صح غَت حكهً 

، كإذا سئل اإلشهاد ْتكمو لزمو ٓتبلؼ (َُ)كلو إذا خاؼ ظا١تان أف يكتب مومهنا يدفعو بو

                                                 

 (.ِٗٗ/ْا١تطالب ) (، أسٌتْْٔ/ُِ(، العزيز )َّْ/ّانظر: ا١تهذب ) (ُ)
ره قبل بضع (ِ)  أسطر. ةًذ
 (.َُٗ/ٖ(، التهذيب )ُُٖ/ُّ(، البياف )َّْ/ّانظر: ا١تهذب ) (ّ)
 (.َِْ/َُ(، النجه الوىاج )ُّٗ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِْٔ/ُِانظر: العزيز ) (ْ)
 (.َِٗ/ٔ) (، مغٍت احملتاجِٗٗ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٓ)
 (.َِٗ/ٔ) (، مغٍت احملتاجِٗٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُٖٓ/ُُانظر: ركضة الطالبُت ) (ٔ)
 .(َّٓ/ْ) حاشيتا قليويب كعمَتة، (َِٗ/ٔ) (، مغٍت احملتاجِٗٗ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٕ)
 (.ِٗٗ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٖ)
 (.ِٖٗ/ْانظر: ا١تصدر السابق ) (ٗ)
 (.َِٗ/ٔاحملتاج ) (، مغٍتُٖٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِّٓ/ُِانظر: العزيز ) (َُ)
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ما مر  .(ُ)الكتابة بو كلو ُب مؤجل كماؿ كقف كمصاّب لكن يسنً 
ا٠تصمُت عند القاضي كيصف الثبلثة ٔتا حضور  يكتب الكاتب يف احملضر والسجلو  

كنظر ا١ترأة ٢تذا جائز،  (ِ)ميزىه كاإلقرار كاإلنكار كإحضار الشهود كرسميتهه كحليتهه
كٝتاعهه بسؤاؿ ا١تدعي ُب ٣تلس حكه القاضي كثبوت عدالتهه عنده، كجيوز اهباـ الشهود  

 . (ّ)ًأحضر عدلُت شهدا ٔتا ادعاه
ندابن  )و(، (ْ)ند معرفة القاضي لو سنة كإال فواجبةع وكتب حلية اػبصم أو الشاىد

األمناء ا١توافقُت لو كا١ترالفُت ُب ا١تشكل من ا١تسائل نأف  )الفقهاء(القاضي  )شاور(
 ضرىه ٣تلسو ٍب أرج إليهه كيشاكرىه ُب اٟتكه ُب رلك ا١تسألة ا١تشكلة عند رعارض 

هه كذلك لبلرباع ك٠ترب البيهقي، األراء كا١تذاىب ليأخذ ابألرجح عنده من ٣تموع أدلت
 . "ا١تستشَت معاف كا١تستشار مؤ٘تن" (ٓ)كغَته

ركف  فخرج اغبكم اؼبعلـو كلو بقياس جلي كغَت الفقيو كغَت األمُت كإذا حضركا فبل يًذ
من  (ٕ)إال فيما جيب نقضو كما مر (ٔ)ما عندىه إال إذا سأ٢ته كال يبتدركف ابالعًتاض عليو

         (ٗ)كالغزايل (ٖ)اغباوي/ب[ مشى عليو ُُٓذم ]ؿ/خركجو بعد حضورىه ال
                                                 

ره قبل بضع (ُ)  أسطر. ةًذ
 (.ُْٕ/ّٕ(، اتج العركس )ُٔٗ/ُْانظر: لساف العرب ) اٟتلية: ا٠تلقة كالصورة كالصفة. (ِ)
 (.ّْٔ/ُِ(، العزيز )َُٗ/ٖ(، التهذيب )ُُِ/ُّانظر: البياف ) (ّ)
فاية النبيو )َُْ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ّْٔ/ُِانظر: العزيز ) (ْ)  ً،)ُٖ/ُِٗ.) 
تػاب األدب، ابب ُب ، ك (َِِِّبػرقه  ُُٗ/َُ) الكػربل أخرجو البيهقػي ُب سػننو (ٓ) أبػو داكد ُب سػننو،ً 

بػرقه  ِِْ/ْ(، كالًتمذم ُب سننو، أبواب األدب، ابب أف ا١تستشار مؤ٘تن )ُِٖٓبرقه  ّّّ/ْا١تشورة )
تػاب األدب، ابب ا١تستشػار مػؤ٘تن )ِِِٖ ( مػن حػديث ّْٕٓقه بػر  ُِّّ/ِ(، كابن ماجو ُب سننو،ً 

 ".ىريرة ه، قاؿ: قاؿ رسوؿ ل ملسو هيلع هللا ىلص: "ا١تستشار مؤ٘تن أيب
 .: "حسن ُب الشواىد"(ُْٗ/ْاأللباين ُب سلسلة األحاديث الصحيحة ) قاؿ عنوكاٟتديث 

 (.ِٕٖ/ٔحملتاج )(، مغٍت آُٗ/َُ(، النجه الوىاج )ٔٓ/ُّانظر: البياف ) (ٔ)
ره قبل بضع (ٕ)  أسطر. ةًذ
 (.ُٔٔاٟتاكم الصغَت )ص:  (ٖ)
 (.َّّ/ٕالوسيط ) (ٗ)
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ٓتبلفو حيث قاؿ: كإذا صار إٔب ٣تلسو ابتداء بقربة من صبلة  (ِ)وصرح ابن سريج ،(ُ)وغّبه
ر ٍب جلس كٝتى سائبلن التوفيق ٍب أحضر العمل إٔب ٣تلسو كلذلك حذؼ ا١تصنف  (ّ)أك ًذ

 عن أصلو كفيو نظر.  (ْ)ما مر
ابألرجح عنده أف الكبلـ ُب ٣تتهد كلو ُب الفتول أما غَته  ليأخذ (ٓ)ويؤخذ من قوؽبم

ا  فيأخذ بنص مذىبو فإف رعارضت النصوص أك األكجو مثبلن ٓب يبعد عن ا١تشاكرة أيضا كىذن
اف ٦تا ال ينتقض فيو حكه اجملتهد،   )زبر(ندابن  )و(رفرض عليو فيما أالف فيو مذىبو كإفً 

ُب ٤تلو من ا٠تصـو بتكذيب شاىد كإظهار رعنت األدب  )من أساء(القاضي  (ٔ)أم: زجر
ر ذلك رعنتنا فيزجره كينهاه ٍب إف عاد  اف ادعى عليو كقاؿ ٕب: بينة كسأحضرىا ٍبً  ٠تصهً 

ٔتا يقتضيو اجتهاده من ٨تو ضرب كحبس كنفي لينكف،  )عزره(إف ٓب ينزجر )مث( ىدده 
اف التعزير أكٔب لئبل فإف اجًتأ عليو بنحو اي جائر فالعفو أكٔب ما ٓب  مل على  ضعفو كإالً 

 . (ٕ)يتسلط عليو أًثر من ذلك
       ، كإمنا يثبت إبقرار الشاىد أك عله(ٖ)من أًرب الكبائر وشهادة الزور

                                                 

 (.ِِْ/ٓ(، الغرر البهية )ُّٖ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ْٓٗ/ّانظر: ا١تهذب ) (ُ)
فاية النبيو )ٖٗٗ/ ِانظر: اإلسعاد ) (ِ)  (.ُٖٗ/َُ(، النجه الوىاج )ُُّ/ُٖ(،ً 

، كٕب القضػػاء : أبػػو العبػػاس، أٛتػػد بػػن عمػػر بػػن سػػريج البغػػدادم، القاضػػي الشػػافعيىػػووابػػن سػػريج 
اف يفضل على ٚتيع أصحاب الشافعي، حىت على ا١تزين، أخذ عنو خلق، روُب سػنة سػت  بشَتاز، ًك

 كثبلث مائة كعمره سبع كٜتسوف سنة.
(، طبقػػػػػات الشػػػػػافعية الكػػػػػربل َُٕ/ٕ(، الػػػػػواُب ابلوفيػػػػػات )ُِّ/ُُانظػػػػػر: سػػػػػَت أعػػػػػبلـ النػػػػػببلء ) 

 (.ُِ/ّللسبكي )
 (.ِٕٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ّ)
ره قبل بضع (ْ)  أسطر. ةًذ
 (.ِٗٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُِْ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ْٓٔ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.َِٓ/ُ(، ا١تصباح ا١تنَت )ُّٓ/ْ(، لساف العرب )ّّٓانظر: ٖترير ألفاظ التنبيو )ص:  (ٔ)
 (.ُٖٓ/َُ(، النجه الوىاج )ُْٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ْٗٔ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
تػػػاب اسػػتتابة ا١تررػػػدين كا١تعانػػدين كقتػػػا٢ته، ابب إٍب مػػن أشػػػرؾ ابهلل  (ٖ) أخرجػػو البرػػػارم ُب صػػحيحو،ً 

تاب اُٗٗٔبرقه  ُّ/ٗ) بػرقه  ُٗ/ُإلماف، ابب بيػاف الكبػائر كأًربىػا )(، كمسله ُب صحيحو،ً 
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ذا كقد رآه القاضي ذلك اليـو  (ُ)القاضي  ً ذا ُب يـو نأف شهد على رجل أنو زىن ُب بلدً 
ما مر ىذا الشاىد ُب سوقو أك قبيلتو  )على(مع نداء  أم: )بنداء( (ِ)بغَتىا فيعزره ٔتا يراهً 

زكر عن مثل ذلك كٖتذيرنا لو عنو، كال يكفي بينة رشهد أنو  )شاىد(أك مسجد زجرنا لكل 
 .(ّ)مزكر الحتماؿ زكرىا

 ، يندفع بقيامها شهادرو؛ ألف ذلك جرح فيقف ألجلو كإمنا يتصور إقامتها ابإلقرار بو.نعم
أنو يتعلق بزبر أيضنا  (ْ)اء متعلق بعزر لكل لكن قضية عبارروكٔتا رقرر عله أف قولو: بند

فيقيد حينئذ أنو يضه لتعزيره زجره ابلقوؿ كىو غَت بعيد إذ التعزير منوط ٔتا يراه فإذا رأل 
 ذلك الضه إتو أف لو فعلو ألنو من ٚتلة التعزير.

)بْب القاضي  )وليسو(، (ٓ)، الًتريب بينهما غَت شرط خبلفنا ١تا رومهو العبارةنعم
جواب سبلمهما كالنظر إليهما كغَت ذلك من سائر أنواع  اػبصمْب( كجوابن ُب إًرامهماً 

استماع كطبلقة كجو كقياـ ٢تما فبل أتص أحدمها بشيء من ذلك كإف اختص  (ٔ)اإلًراـً 
ضينا إٔب اليمُت بفضيلة لئبل يكسر قلب اآلخر كمنعو من إقامة حجتو، كلنهيو ملسو هيلع هللا ىلص ١تا بعثو قا

ما رسمع من األكؿ. ركاه أبو داكد  .(ٕ)أف يقضي حىت رسمع من اآلخرً 
: سله ليجيبهما معنا كاغتفر ىذا الفصل ومٌب سلم عليو أحدمها انتظر اآلخر أو قاؿ لو

فاية حىت ال  تاج إٔب سبلـ اآلخر حذرنا من   ً نظرنا للتسوية كٓب ينظر لكوف االبتداء سنة

                                                                                                                                          

( مػػن حػػديث عبػػد الػػرٛتن بػػن أيب بكػػرة، عػػن أبيػػو رضػػي ل عنهمػػا، قػػاؿ: قػػاؿ النػػ  ملسو هيلع هللا ىلص: "أًػػرب ٕٖ
أك: قػػوؿ الػػزكر"  -ثػػبله  -ادة الػػزكر ، كشػػهادة الػػزكر، كشػػهالكبػػائر: اإلشػػراؾ ابهلل، كعقػػوؽ الوالػػدين
 لفظ البرارم. فما زاؿ يكررىا حىت قلنا: ليتو سكت.

 (.َِّ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُْٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َْٕ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
ره قبل بضع (ِ)  أسطر. ةًذ
 (.ّْٕ)ص:  (، شرح اٟتاكم الصغَت للقونومُْٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َْٕ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ِٕٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ْ)
 انظر: ا١تصدر السابق. (ٓ)
 (.ِْٖ/ّ(، األنوار ألعماؿ األبرار )ْْٗ/ُِ(، العزيز )ِّٓانظر: التنبيو )ص:  (ٔ)
 (.ٓٓٓسبق ٗترجيو )ص:  (ٕ)
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ره الشيرافالترصيص كروىه   (ِ)الزركشي، كىو متجو كإف انزع فيو (ُ)ا١تيل ىذا ما ًذ
يل كا٠تصه  (ّ)وغّبه ل عن الًو  (ٓ)واستحسنو األذرعي (ْ)كما نقلو ابن الرفعةكال يررفع ا١تًو
لتعلق الدعول بو أيضنا بدليل حلفو إذا كجب مُت فما يفعلو بعض العامة كغَتىه  (ٔ)وغّبه

يل للفرار من الت بلف عند القاضي من التًو لُت ٍب جلس ا١تًو بل ًك سوية جهل فاحش، كلو ًك
يبلف يتداعياف جاز إذ ال ٘تيزعلى السواء كقاـ  ك٦تا يسوم بينهما فيو اجمللس، كلو أف  الًو

اان   ً جيلس أحدمها عن مينو كاآلخر عن يساره كاألكٔب أف جيلسهما معنا بُت يديو كإف
منهما أسهل، كإذا جلسا رقاراب إال أف يكوف رجل شريفُت ليتميز أك ليكوف استماعو لكل 

افر نأف جيلس مثبلن ا١تسله أقرب إليو   )ولو رفع مسلم(، (ٕ)كامرأة غَت ٤تـر فيتباعداف علىً 
اف  /أ[ ُب خصومة مع يهودمُِٓ]ؿ/ (ٖ)ًما جلس علي ه ّتنب شريح كقاؿ: لوً 

ال تساووىم يف "خصمي مسلمنا ٞتلست معو بُت يديك كلكن ٝتعت رسوؿ ل ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: 
 .(ٗ). ركاه البيهقي"اجملالس

                                                 

 (.ُُٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ّْٗ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ِْٕ/ِالديباج ) (ِ)
 (.َُُ(، ركضة اٟتكاـ كزينة األحكاـ )ص: ِِٓ/ٓ(، الغرر البهية )َِٕ/ٗ)انظر: ا١تهمات  (ّ)
 (.ُْٓ/ًُٖفاية النبيو ) (ْ)
 (.ِٗٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َّٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َٓٗ/ ِانظر: اإلسعاد ) (ٓ)
 (.ِٗٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َّٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُِٔ-ُِٓ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ٔ)
فاية النبيو )ُُٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ْْٗ/ُِالعزيز ) انظر: (ٕ)  ً،)ُٖ/ُْْ.) 
نػدة، : شريح بػن اٟتػارث ابػن ا١تنتجػع بػن معاكيػة بػن جهػه الكنػدمىو (ٖ) ، كقػد اختلػف ُب نسػبو إٔبً 

ػػػاف بػػػار التػػػابعُت، ًك قاضػػػيا لعمػػػر علػػػى الكوفػػػة، ٍب لعثمػػػاف، ٍب لعلػػػي مهنع هللا يضر،  أدرؾ اٞتاىليػػػة، كيعػػػد ُبً 
اء، روُب سنة  اف ذا فطنة كًذ اف أعله الناس ابلقضاء، ًك  ىػ. ًٕٖك

 (.َِٕ/ّ(، اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة )ِْٔ/ِ(، أسد الغابة )َُٕ/ِانظر: االستيعاب ) 
بػػػػػرقه  َِّ/َُسػػػػػننو الكػػػػػربل ) لفػػػػػظ قريػػػػػب منػػػػػو ُببالبيهقػػػػػي  اههبػػػػػذا اللفػػػػػظ ٓب أجػػػػػده، كقػػػػػد رك  (ٗ)

ػػػاف خصػػػمي مسػػػلما لقعػػدت معػػػو ٣تلػػػس ا٠تصػػػه، كلكػػػٍت َِْٓٔ ( مطػػوال كفيػػػو: أمػػػا اي شػػػريح لػػوً 
ٝتعت رسػوؿ ل ملسو هيلع هللا ىلص يقػوؿ: "ال رصػافحوىه، كال ربػدؤكىه ابلسػبلـ، كال رعػودكا مرضػاىه، كال رصػلوا 

ما صغرى  ه ل".عليهه، كأٞتئوىه إٔب مضايق الطرؽ، كصغركىهً 
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 : كيشبو أف جيزم ذلك ُب سائر كجوه اإلًراـ انتهى.(ُ)قاؿ الشيخاف
امتناع رقدـ ا١تسله  (ْ)ابجمللس، كْتث ُب التوشيح (ّ)رقيد أصلو (ِ)ولذلك ترؾ اؼبصنف

ه ُب شأنو، كىو صريح ُب أف ٤تلو ما إذا أترى  ابلدخوؿ ١تا فيو من الريبة ابالختبلء ابٟتًا
 السبق بزمن يتأرى فيو االختبلء كعدـ اٞتواز حينئذ ظاىر.

ور ويشمل كالـ الشيخْب ما ْتث (ٓ)ا١تًذ  ً ا٠تصـو  إف قلت (ٔ)التقدـ ابلدعول ك٤تلو
 ا١تسلموف كإال فبل ١تزيد ضرره .

 (ٖ)كال رشاكر كال هنر (ٕ)كعليو السكينة ببل مزح كال رسار ويُػْقِبل القاضي على اػبصمْب
، كال يتعنت ا أدابن كال صياح إال إف رًر
شهودنا نأف يقوؿ ٢ته: ٓب رشهدكف كما ىذه الشهادة  (ٗ)

                                                                                                                                          

(: " كُب إسػػػناد ىػػػذا اٟتػػػديث ضػػػعفاء " كقػػػاؿ اٟتػػػافظ ابػػػن ٕٗٓ/ٗقػػػاؿ ابػػػن ا١تلقػػػن ُب البػػػدر ا١تنػػػَت )
 كمها ضعيفاف. ،( : كفيو عمرك بن مشر عن جابر اٞتعفيْٗٔ/ْحجر ُب رلريص اٟتبَت )

 (، كقػاؿ: "ىػذا حػديث الّٖٗ-ّٖٖ/ِأخرجو ابن اٞتوزم ُب العلػل ا١تتناىيػة ) ؤلفلفظ ا١تنحو كب 
 َت".رفرد بو أبو ٝتى  يصحٌ 

 (.ُُٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ْْٗ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ِٖٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ِ)
 (.ُٔٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ّ)
 (.َْٗ/ ِانظر: اإلسعاد ) (ْ)
ره قبل بضع (ٓ)  أسطر. ةًذ
 (.ُِٔ/ٖتاج )(، هناية احملََّ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِِٓ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ٔ)
 .ساره ُب أذنو مسارة كسرارا كرساركا أم رناجوا: ا١تناجاة، يقاؿ: التسار (ٕ)

 (.ُٗ/ُِ(، اتج العركس )ّٕٓ/ْ(، لساف العرب )ْٖٔ/ِانظر: الصحاح ) 

: من االنتهار. كهنر الرجل ينهػره هنػرا كانتهػره: زجػره. كُب التهػذيب: هنررػو كانتهررػو إذا اسػتقبلتو النهر (ٖ)
 رزجره عن خرب. بكبلـ

 (.ِٕٔ/ِ(، ا١تصباح ا١تنَت )ِّٗ/ٓ(، لساف العرب )ُْٗ/ٔانظر: التهذيب ) 
: قػػاؿ ابػػن األنبػػارم: أصػػل التعنػػت التشػػديد، فػػإذا قالػػت العػػرب: فػػبلف يتعنػػت فػػبلان كيعنتػػو، يتعنػػت (ٗ)

 فمرادىه يشدد عليو، كيلزمو ٔتا يصعب عليو أداؤه.
 (.ُْ/ٓ(، اتج العركس )ُٔ/ِساف العرب )(، لٖٔٔ/ّانظر: ٣تمع ْتار األنوار ) 
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ا كال يلزمهه هبا كال منعها كال يلقيها أحد منهه  كال من ا٠تصمُت حجتو، كال يشكك أحدن
ما ىو ُب ٤تلو ، كال جيوز أف يعله ا١تدعي  (ُ)منهه كلكن يرشد إٔب اإلنكار ُب حدكد لً 

وجـز ، (ْ)وأقره النووي (ّ)ورجحو صاحب التنبيو. (ِ)كما عليو األكثرًيف رصح الدعول 
 .(ٓ)بو يف األنوار

 : إنو ا١تذىب.(ٕ)وغّبه (ٔ)وقاؿ الروايين
يف رصح الشهادة؛ ألف ً  ً ما ال جيوز أف يعلمو احتجاجنا كإمنا جاز رعليه الشاىد

 .(ٖ)الدعول أصل كالشهادة ربع كال نأس أف يسأؿ عن صفة ا١تدعي بو
ندهبما إٔب صلح إف رجى، كأف يؤخر لو اٟتكه يومنا كيومُت برضامها كإال  وندب لو

لمدعي إذا ليتكله ا١تدعي كأف يقوؿ ل :، كإذا حضر بُت يديو فلو أف يسكت كأف يقوؿ(ٗ)فبل

                                                 

(، شػػػرح اٟتػػػػاكم الصػػػغَت للقونػػػػوم ُِٔ-ُُٔ/ُُ(، ركضػػػػة الطػػػالبُت )ْْٗ/ُِانظػػػر: العزيػػػز ) (ُ)
 (.ّٕٖ)ص: 

فاية األخيار )ص:  (ِ) فاية النبيو )ٓٓٓانظر:ً   (.َٔٗ/ ِ(، اإلسعاد )ُْٕ/ُٖ(،ً 
 (.ِّٓالتنبيو )ص:  (ّ)
ىػػػ، رػػوُب ّّٗ، كلػػد سػػنة راىيه بػػن علػػي بػػن يوسػػف الشػػَتازم: أبػػو إسػػحاؽ إبػػوصػػاحب التنبيػػو ىػػو 

ثػَتان، كانتفػع بػػو، كانب عنػو ُب ٣تلسػػو، كرربػو معيػػدان ُب ْٕٔ ىػػ، صػحب القاضػػي أاب الطيػب الطػػربمً 
 حلقتو، كصار إماـ كقتو ببغداد، من رصانيفو: ا١تهذب.

 (.ِْ/ٔ(، الواُب ابلوفيات )ٗ/ُْ(، سَت أعبلـ النببلء )ِٗ/ُألعياف )انظر: كفيات ا 
ػر اإلسػنوم ا١تسػألة  (ْ) تب النػوكم، كقػد ًذ قػاؿ: "ٓب يػرجح شػيئنا منهمػا ُب الركضػة، كقػد فٓب أجده ُبً 

تابػػو التصػػحيح و ُبً  . انظػػر: "صػػحح ُب التنبيػػو منػػع رلقػػُت الػػدعول، كأقػػره عليػػو النػػوكم، فلػػه يسػػتدًر
 (.ِْٕ/ٗا١تهمات )

 (.ِْٖ/ّاألنوار ألعماؿ األبرار ) (ٓ)
 (.ٔٓ/ُْْتر ا١تذىب ) (ٔ)
 (.َُّ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِْٔ(، عمدة السالك )ص: ٖٔ/ُّانظر: البياف ) (ٕ)
 (.َُّ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُِٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َّٕ/ُٔانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٖ)
فاية النبيو )ْٓٗ/ُِ(، العزيز )ُِْ/ُّانظر: البياف ) (ٗ)  ً،)ُٖ/ُّٔ.) 
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 . (ْ)كابن الرفعة (ّ)وإف انزع فيو الزركشي (ِ)وأصلها (ُ)كما يف الروضةركله  :عرفو
كصدكر ىذا القوؿ من األمُت كٕب، كأف يعله ا٠تصه أف اٟتكه روجو عليو ليكوف أطيب 

 .(ٓ)لقلبو كأبعد عن التهمة
ما عرب بو  أم: )خبصومة(كجوابن عند التزاحه  )وليقدـ(  ً دعول كاحدة ال أًثر

من  )أو(من ا١تدعُت ال ا١تدعي عليهه كإب ٣تلس اٟتكه  )سبق(عله أنو  )من( (ٔ)الشيراف
أم: من خرجت قرينتو حيث حضركا معنا أك ٓب يعرؼ ررريبهه فاإلقراع كاجب، فإف  )قرع(

تب أٝتاؤىه ُب رقاع ]ككضعت[ حدة كرسمع بُت يديو ليأخذ كاحدة كا (ٕ)عسر لكثرهتهً 
 .(ٖ)دعول من خرجت قرعتو

كلؤلسبق كمن قرع رقدًن  ،كيسن أف يررب ثقة يكتب أٝتاؤىه يـو قضائو ليعرؼ ررريبهه
غَته، كإمنا ٓب يقدـ أحد نأًثر من خصومو دفعنا لضرر الباقُت فيصَت إٔب نزاعهه أك يعود ُب 

ره ، كما رقرر من أف النضرة بسبق ا١تدعي ال ا١تدعى علي(ٗ)٣تلس آخر و بعد ما ًذ
 .(َُ)الشيراف

فيو مردكد نأنو لو سبق ا١تدعي فجاء مدع آخر مع خصمو ٍب جاء  (ُُ)ومنازعة البلقيِب
خصه األكؿ قدـ ا١تدعي الثاين يرد ابف خصه األكؿ إف حضر قبل دعول الثاين قدـ األكؿ 

                                                 

 (.ُِٔ/ُُركضة الطالبُت ) (ُ)
 (.ْٓٗ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ِْٕ/ْالديباج ) (ّ)
 (.ُٕٕ/ًُٖفاية النبيو ) (ْ)
فاية النبيو )ّْٖ/ّانظر: األنوار ألعماؿ األبرار ) (ٓ)  (.ِٖٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُّٔ/ُٖ(،ً 
 (.ُْٔ/ُُبُت )(، ركضة الطالْٖٗ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
لمة (ٕ)  (.ِِٓ/ٓكا١تثبت من الغرر البهية ) ،ُب األصل فراغ ٔتقدارً 
فاية النبيو )ُّْ/ٕانظر: الوسيط ) (ٖ)  (.ِّٔ/ٖ(، هناية احملتاج )ُّٗ/ُٖ(،ً 
 (.ُْٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ْٕٗ/ُِ(، العزيز )ِٖٗ/ُٔانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٗ)
ره قبل بضع (َُ)  أسطر. ةًذ
 (.َّْ/ْدريب )الت (ُُ)
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دعول لسبقو من غَت معارض أك بعدىا فتقدًن الثاين ىنا ليس إال ألف رقدًن األكؿ كقت 
ما ىو ظاىر.  الثاين غَت ٦تكن ال لبطبلف حق األكؿ كىذه الصورة ليست مرادة للشيرُتً 

بفتح فسكوف أم: مسافرين  )َسْفر(دعاكم  )تقدمي ما قل من(بل يسن  )لو(جاز  )و(
متهيئُت للسفر كخائفُت من انقطاعهه عن رفقتهه إف أتخركا على ا١تقيمُت لئبل يتضرركا 

 .(ّ)كابٞتواز ىنا من زايدرو (ِ)يح ابلوجوب فيما مر، كالتصر (ُ)ابلترلف
ما أشرت إليو لكاف أكٔب. ولو أبذؿ  ما ىنا ابلندبً 

رأل رقدمهن  )نساء(إف ٓب يكن ُب ا٠تصـو مسافر فلو رقدًن ما قل من دعاكم  )مث(
ل  (ْ)مبادرة لسًتىن ا١تطلوب، ك]يررب[ ما ُب بعضً   ً بينهن كبُت السفر بسبق ٍب قرعو

 .(ٓ)مع بعضو اآلخرمنهما 
ر ا٠تناثى ويقدـ اؼبسافر النساء فيما ًذ  .(ٔ)على ا١ترأة ا١تقيمة ًك

اٟتجيج ٔتكة أك (ٕ)من زايدرو وأفاد قولو ثرة ا١تسافرينً   ً : "ما قل" أنو ال رقدًن عند
كحيث قدـ فالسفر أك األنوثة فبل فرؽ بُت ا١تدعي  ،(ٖ)/ب[ ١تزيد الضررُِٓالنساء ]ؿ/

م ال أتص رقدًن ا١تسافرين  )و(، (َُ)وإف انزع فيو البلقيِب، (ٗ)قالو الشيخافا كا١تدعى عليوً 

                                                 

 (.ُِٓ/َِ(، اجملموع )ُّْ/ٕ(، الوسيط )ِّٗ/ّانظر: ا١تهذب ) (ُ)
ره قبل بضعة أسطر (ِ)  .ًذ
 (.ِٖٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ّ)
تػػب الشػػافعية كىػػو خطػػأ، ُب األصػػل "كيػػرث"، (ْ) مػػا ُبً  / ِمثػػل: اإلسػػعاد ) كا١تثبػػت ىػػو الصػػحيحً 

َٗٔ). 
 (.َِِ/َُ(، النجه الوىاج )ُْٔ/ُُلطالبُت )(، ركضة إٕٓ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ٓ)
 (.َِّ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِِٔ/ٓ(، الغرر البهية )ّْٖ/ّانظر: األنوار ألعماؿ األبرار ) (ٔ)
 (.ِٖٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ٕ)
فاية النبيو )ْٕٗ/ُِانظر: العزيز ) (ٖ)  (.َٖٗ/ ِ(، اإلسعاد )ُّٖ/ُٖ(،ً 
 (.ُْٔ/ُُلطالبُت )(، ركضة إْٗ/ُِانظر: العزيز ) (ٗ)
 (.َّْ/ْالتدريب ) (َُ)
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ىنا  (ُ)كنساء خبلفنا ١تا يومهو عباررو )مسافًرا(القاضي  )زاد(كالنساء بدعول كاحدة بل 
بضه أكلو من أضر بو كبفتحو من ضر بو، اب١تقيمُت  )ما مل يضر(التقدًن نأًثر من كاحدة، 

ُب الثانية إضرارنا بيننا فإف أضرت قدـ بواحدة فقط ألهنا مأذكف فيها. كقد  ُب األكٔب كابلرجاؿ
ربعنا ١تا رجحو ُب  (ِ)يقنع بواحدة كيؤخر الباقي إٔب اٟتضور أك زكاؿ الًتٚتة كىذا من زايدرو

 كىو ظاىر. (ّ)الركضة
د االقتصار على كاحدة نأف القياس أف يسمع ُب عد (ٓ)كابن الرفعة (ْ)واعَبض اإلسنوي

ال يضر ابلباقُت مردكد نأف ىذا ال يكاد ينضبط أم: فينظر األمر ابلواحدة ألهنا األقل 
 ا١تنضبط كحيث قدـ بواحدة فا١تراد التقدًن ابلدعول كجواهبا كفصل اٟتكه فيها .

، إف أتخر اٟتكه لنحو انتظار بينة ٝتع دعول من بعده حىت  ضر ىو ببينتو نعم
 .(ٕ)وغّبه (ٔ)ذكره األذرعيإذ ال كجو لتعطيل ا٠تصـو فيشتغل حينئذ إب٘تاـ حكومتو 
إمنا ىو ابلنسبة لغَتىه فمع بعضهه رقدـ ابلسبق ٍب ابلقرعة،  وتقدمي اؼبسافرين والنساء

ره ا١تاكردم ما ًذ مرض ا١تدعى عليو فيقدـ ا١تريض ا١تسبوقاف ضره  (ٖ)كمن أسباب التقدًنً 
؛ ألنو ٣تبور ال طالبنا أل اف مطلوابن  ف لو الًتؾ. الصرب ًك

ل من ا٠تصمُت أان ا١تدعي قدـ السابق ٍب من بعث العوفولو قاؿ ما (ٗ):ً  ، ٍب يقرعً 
ره (َُ)أيٌب فاية فيجب أف  )كمفت ومدرس(، كالقاضي ُب ٚتيع ما ًذ ُب فرض عُت أكً 

                                                 

 (.ِٖٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ُ)
 انظر: ا١تصدر السابق. (ِ)
 (.ُٓٔ/ُُركضة الطالبُت ) (ّ)
 (.ِٕٕ/ٗا١تهمات ) (ْ)
 (.ُّٗ/ًُٖفاية النبيو ) (ٓ)
 (.َّّ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِِٔ-ِِٖ/ٓانظر: حاشية العبادم على الغرر البهية ) (ٔ)
 (.َّّ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُِّ/ٌْت ا١تطالب )انظر: أس (ٕ)
 (.َِٗ/ُٔاٟتاكم الكبَت ) (ٖ)
 (.َّّ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّْٖ/ّ(، األنوار ألعماؿ األبرار )ُّٖ/ٖانظر: التهذيب ) (ٗ)
   .(ْٕٔ)ص:  انظر: (َُ)
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 .(ُ)يقدما ابلسبق فإف استوكا أك جهل السابق فبالقرعة بفتول أك درس كاحدة
، كيتأرى (ِ)كما حبثو األذرعي١تسبوؽ دكف السابق قدـ ا١تسبوؽ ، إف ظهر لو جواب انعم

أما ُب غَت الفرض،  ،(ّ)ُب رقدًن ا١تسافرين كالنساء بفتول أك درس كاحد أك متعدد فا مر
العركض فالتقدًن ٔتشيئة ا١تفيت أك ا١تدرس  .(ْ)قاؿ بعضهه:ً 

و إف ٓب  ق استواء طالب فرض العُت كطالب فرض الكفاية كىو متج وظاىر كالمهم
ا١تسافر بل أكٔب.   ضركرة األكؿ إٔب التعليه؛ ألف الضيق الوقت كإال قدـً 

ابلناس بكونو فسيحنا كاسعنا لئبل يتأذل بضيقو  )دبجلس رفيق(القاضي ندابن  )وقعد(
ل أحد اٟتاضركف رنزىنا عن ا١تؤذايت من ٨تو حر كبرد، ظاىرنا ليعرفو من رآه كيصل إليوً 
(ٓ) 

ٞتنس فإف رعدد كحصل زحاـ اٗتذ ٣تالس بعدد األجناس فلو اجتمع رجاؿ ىذا إف اٖتد ا
 .(ٕ)وغّبه (ٔ)قالو ابن القاصكخناثى كنساء اٗتذ ثبلثة ٣تالس 

ب إٔب ٤تل حكمو، كأف يسله ُب طريقو على الناس كإذا دخل عليهه،  ويسن لو أف يًر
ر ألجل كأف يدعوا ابلتوفيق كالسداد إذا جلس للحكه، كأف يقف عنده أمُت م سموع الًذ

                                                 

رة البن ا١تلقن )ص: ُّٓ/ٕانظر: الوسيط ) (ُ)  (.ُِّ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُْٔ(، التًذ
 (.َِٔ/ْ(، إعانة الطالبُت )ِٖٓ/ْظر: أسٌت ا١تطالب )ان (ِ)
ره  (ّ)  .قبل بضعة أسطرًذ
 (.ِّٔ/ٖ(، هناية احملتاج )ُُٗ/ ِ(، اإلسعاد )ْٕٗ/ُِانظر: العزيز ) (ْ)
 (.ْٕٕ/ّ(، األنوار ألعماؿ األبرار )ُِٕ/ٖ(، التهذيب )َُّ/ٕانظر: الوسيط ) (ٓ)
 (.  ُٓٔأدب القاضي )ص:  (ٔ)
ػػاف إمػػاـ كقتػػو ُب : أبػػو العبػػاس أٛتػػد بػػن أيب أٛتػػد ا١تعػػركؼ اببػػن القػػاص الطػػربمووابػػن القػػاص ىػػ   ً،

تػاب ا١تواقيػت، مػات بطرسػوس  تاب ا١تفتاح، ًك طربستاف، كأخذ الفقو عن ابن سريج، من رصانيفو:ً 
 سنة ٜتس كثبلثُت كثبلث مائة.

(، سػػػػػَت أعػػػػػبلـ النػػػػػببلء ٖٔ/ُ(، كفيػػػػػات األعيػػػػػاف )ُُُظػػػػػر: طبقػػػػػات الفقهػػػػػاء للشػػػػػَتازم )ص: ان 
(ُِ/ٓ.) 
 (.ِّٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ِٕٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُِٗ/ ِانظر: اإلسعاد ) (ٕ)
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وصح أنو صلى هللا ، (ِ)، كأف يترذ درة للتأديب، كسجننا لنحو أداء حق كرعزير(ُ)النساء
 .(ّ)عليو وسلم حبس رجاًل يف هتمة مث خال عنو

س على مررفع كأف يتميز عن عيوب نفسو لتجنبها، كأف جيل وأف يسأؿ أصدقاءه األمناء
اف مشهورنا ابلزىد كالتواضع ليعرؼ ليكوف أىيب للرصـو عن غَته بفراش ككسادة كإفً 

(ْ) ،
ه ما ركاه اٟتًا كصححو، كأف ال يتكئ بغَت  (ٓ)كأف يستقبل القبلة؛ ألهنا أشرؼ اجملالسً 

 عذر، كلو رعيُت كقت للحكه فيو ْتسب حاجة الناس كدعواىه.
كيعذر لنحو أًل كلو نقل  ،إذا ارفق حضور ا٠تصمُت عوى يف غّبهوينبغي أف يسمع الد

 . (ٔ)من خشي ىربو من حبسو إٔب حبس اٞترائه
أم: اٗتاذه ٣تلسنا لقضائو صوانن لو عن اررفاع األصوات  )مسجًدا(رنزيهنا  )وكره لو(

كفار كاللغط الواقعُت ٔتجلس اٟتكه عادة، كقد  تاج إلحضار اجملانُت كالصغار كاٟتيض كال
راىة /أ[ ُّٓعرض كقت حضوره ]ؿ/ )لطار(اٟتكه فيو  )ال(، (ٕ)كإقامة اٟتدكد فيها أشدً 

                                                 

(، شػػػػػرح اٟتػػػػػاكم الصػػػػػغَت للقونػػػػػوم )ص: ُْٓ/ُُ(، ركضػػػػػة الطػػػػػالبُت )ٕٔ/ُّانظػػػػػر: البيػػػػػاف ) (ُ)
ِّٗ.) 

 (.ِْْ/ِ(، الديباج )َّّ/ْ(، التدريب )ُْ/ُّبياف )انظر: ال (ِ)
تػػػػػػاب األقضػػػػػػية، ابب ُب اٟتػػػػػػبس ُب الػػػػػػدين كغػػػػػػَته ) (ّ) بػػػػػػرقه  ُّْ/ّأخرجػػػػػػو أبػػػػػػو داكد ُب سػػػػػػننو،ً 

بػػػػرقه  َٖ/ّ(، كالًتمػػػػذم ُب سػػػػننو، أبػػػػواب الػػػػدايت، ابب مػػػػا جػػػػاء ُب اٟتػػػػبس ُب التهمػػػػة )َّّٔ
تػػاب قطػػع السػػارؽ، ابب ُب سػػننو كالنسػػائي ،(ُُْٕ  ٕٔ/ٖامتحػػاف السػػارؽ ابلضػػرب كاٟتػػبس )،ً 
 (.ْٕٖٔبرقه 

 (.ٓٓ/ٖكاٟتديث حسنو األلباين ُب إركاء الغليل ) 
 (.َّٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُٖٗ/َُ(، النجه الوىاج )ْٖٓ/ُِانظر: العزيز ) (ْ)
ه ُب ا١تستدرؾ ) (ٓ)  (.ََّ/ْأخرجو اٟتًا
 (.ََّ/ٔكاٟتديث ضعفو األلباين ُب سلسلة األحاديث الضعيفة ) 

 (.ِْٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُٓٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ْٖٓ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.َُّ/ٕ(، الوسيط )ّٗ/ُّ(، البياف )ّّٖ/ّانظر: ا١تهذب ) (ٕ)
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مطر أك (ُ)فيو لنحو صبلة فبل يكره لبلرباع ركاه البرارم ، كمثلو ما لو احتاج إليو لعذرً 
غَته كعند جلوسو بو مع الكراىة أك عدمها ال مكن ا٠تصـو من االجتماع فيو، كا١تشا٘تة 

بل يقعدكف خارجو، كيػينىًصبي من دخل عليو خصمُتك٨توىا 
(ِ). 

 )وحاجب(، (ّ)كىو من جيلس ابلباب لئلحراز )بواب( كره لو إذا جلس للحكم )و(
١تا صٌح من قولو ملسو هيلع هللا ىلص:  )ال لزضبة(أم: اٗتاذمها أك اٗتاذ أحدمها  (ْ)كىو من يستأذف عليو

 .(ٓ)"حجبو هللا يـو القيامة ممن ويل من أمور الناس شيًئا فاحتجب عنه"
فإف ٓب  (ٔ)"فأمههم احتجب هللا عنو يـو القيامة أديا أمّب احتجب عن الناسكُب ركاية: " 

اف ٍب زٛتة ٓب يكره ذلك اف ُب كقت خلوارو أكً   .(ٕ)جيلس للحكه بلً 
                                                 

تػػاب األحكػػاـ، ابب  (ُ) ( مػػن ُٕٕٔبػػرقه  ٖٔ/ٗ) مػػن حكػػه ُب ا١تسػػجدأخرجػػو البرػػارم ُب صػػحيحو،ً 
، فقػػاؿ: اي رسػػوؿ ل، إين رجػػل رسػػوؿ ل ملسو هيلع هللا ىلص كىػػو ُب ا١تسػػجد فنػػاداهقػػاؿ: أرػػى  ه ىريػػرةحػػديث أبػػو 

اذىبػػػوا بػػػو "، قػػػاؿ: ال، قػػػاؿ: "أبػػػك جنػػػوف؟"زنيػػػت، فػػػأعرض عنػػػو، فلمػػػا شػػػهد علػػػى نفسػػػو أربعػػػا قػػػاؿ: 
 ".ًنت فيمن رٚتو اب١تصلى" أخربين من ٝتع جابر بن عبد ل قاؿ:، قاؿ ابن شهاب: ف"فارٚتوه

 (.ِّٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ِٖٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٕٗ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ِ)
 (.ِٖٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِِّ/ُ(، لساف العرب )ٔٓٓ/َُانظر: احملكه كاحمليط األعظه ) (ّ)
 (.ِِٔ/ٓ(، الغرر البهية )ّّْ/ِستعذب )(، النظه ا١تَُٕ/ُانظر: الصحاح ) (ْ)
ابب فيمػا يلػـز اإلمػاـ مػن أمػر الرعيػة كاٟتجبػة ، ًتػاب ا٠تػراج كاإلمػارة كالفػيءأخرجو أبػو داكد ُب سػننو،   (ٓ)

 ُِ/ّ) ابب مػا جػاء ُب إمػاـ الرعيػة، أبواب األحكاـ(، كالًتمذم ُب سننو، ِْٖٗبرقه  ُّٓ/ّ) عنو
ه ُب ا١تسػػػػػتدرؾ )َُّّٖبػػػػػرقه  ٓٔٓ/ِٗ(، كأٛتػػػػػد ُب مسػػػػػنده )ُِّّبػػػػػرقه  بػػػػػرقه  َُٔ/ْ( كاٟتػػػػػًا
، مػػن كاله ل عػػز كجػػل شػػيئنا مػػن أمػػر ا١تسػػلمُت فاحتجػػب دكف حػػاجتهه( عػػن النػػ  ملسو هيلع هللا ىلص قػػاؿ: "َِٖٕ

 ". لفظ أيب داكد.جتو كخلتو، كفقرهكخلتهه كفقرىه، احتجب ل عنو دكف حا
 (.َِٓ/ِ) سلسلة األحاديث الصحيحةكاٟتديث صححو األلباين ُب  
 (.ُِٓ/َِأخرجو بنحوه الطرباين ُب ا١تعجه الكبَت ) (ٔ)

أمػا أمػَت احتجػب عػن النػاس ":  عن حديث ابن عباس؛ قاؿ: قاؿ رسػوؿ ل ملسو هيلع هللا ىلص الرازم سئل أبو زرعةك 
فقػػػػػاؿ: "ىػػػػػذا حػػػػػديث منكػػػػػر". انظػػػػػر: العلػػػػػل البػػػػػن أيب حػػػػػاًب  ."، احتجػػػػػب ل عنػػػػػو بوجهػػػػػوبفػػػػػاقتهه

(ٔ/ٖٓٗ-ٓٗٗ.) 
 (.ْٕٕ/ّ(، األنوار ألعماؿ األبرار )ُّٗ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُُٕ/ٖانظر: التهذيب ) (ٕ)
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بندب اٗتاذ من يررب ا٠تصـو كيعله ٔتنازؿ الناس كىو ا١تسمى  (ُ)وصرح صبع متقدموف
 .(ِ)اآلف ابلنقيب

ا عن  (ّ)وحبث ابن رفعة ل من البواب كاٟتاجب أف يكوف أميننا عاقبلن بعيدن أنو جيب ُبً 
الكارب كأكٔب؛ ألف خيانة الكارب يز ها القاضي بنظره كما يصدر من ىذين ال  الطمعً 

بفتح ا١تثلثة كرشديد ا١تيه أم: عنده أمر  )َومثَّ(كإف نفذ  )قضاء(ًره لو   )و(ستدرؾ لو، م
غضب كجوع كشبع مفرطُت كمرض يؤٓب كخوؼ مزعج كحزف ك]فرح[ )مشوش(  (ْ)للفكرً 

، ٠ترب (ٔ)كحضور طعاـ يتوؽ إليو (ٓ)شديدين كمدافعة حدث كغلبة نعاس أك مبلؿ
 . (ٕ)"ُت كىو غضبافالصحيحُت: "ال  كه أحد بُت اثن

 .(ٖ)""كال مصاب ٤تزكف، كال يقضي كىو جائع
اف لبلجتهاد كالتحرم ُب احملكـو بو ٣تاؿ ْتيث يتوقع ُب التأخَت  وؿبل ذلك حيثً 

اف مزيد ظهور درؾ اٟتق فيو أك ظهور غَت م  (ٗ)كما أشار إليو ابن الرفعةا ظهر لو إال إفً 

                                                 

 (.ِٖٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُُٗ/َُج )(، النجه الوىا َّ/ُٔانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ُ)
 (.ِٕٗ/ْ(، اتج العركس )ْٔٔ/ٓ(، مقاييس اللغة )ِِٕ/ُانظر: الصحاح ) (ِ)
 (.ْٗ/ًُٖفاية النبيو ) (ّ)
تػػب الشػػافعية مثػػل: أسػػٌت ا١تطالػػب  (ْ) مػػا ُبً  ُب األصػػل "كفػػرع"، كىػػو رصػػحيف، كا١تثبػػت ىػػو الصػػحيحً 

(ْ/ِٕٗ.) 
 .السآمة كالضجر: ىي مالؿ (ٓ)
(، التوقيػػػػػف علػػػػػى مهمػػػػػات َِٖ/ُِ(، لسػػػػػاف العػػػػػرب )ِّٖ/ِظػػػػػر: النهايػػػػػة ُب غريػػػػػب اٟتػػػػػديث )ان 

 (.ُّٓالتعاريف )ص: 
 (.ّٕ/ُّ(، البياف )ّّ/ُٔ(، اٟتاكم الكبَت )ِّٖ/ّانظر: ا١تهذب ) (ٔ)
 ابب: ىػػػػل يقضػػػػي القاضػػػػي أك يفػػػػيت كىػػػػو غضػػػػباف، ًتػػػػاب األحكػػػػاـأخرجػػػػو البرػػػػارم ُب صػػػػحيحو،   (ٕ)

ًتػػاب "، كمسػػله ُب صػػحيحو،  ال يقضػػُت حكػػه بػػُت اثنػػُت كىػػو غضػػبافبلفػػظ: "( ُٖٕٓبػػرقه  ٓٔ/ٗ)
راىة قضاء القاضي كىو غضباف، األقضية  ".ال  كه أحد( بلفظ "ُُٕٕبرقه  ُِّْ/ّ) اببً 

 ٓب أقف على حديث هبذا اللفظ. (ٖ)
 (.ّْٖا١تطلب العإب )ص:  (ٗ)
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 .(ِ)واعتمده الزركشي، (ُ)كابن عبدالسالـ
الغضب لغَته حيث رشوش فكره كإال فبل، كعليو  مل إطبلؽ  والذي يتجو أف الغضب هللً 

أنو ال فرؽ،  (ٓ)؛ ألنو يؤمن معو التعدم كإطبلؽ آخرينْ()استثناؤه، كاعتمده البلقيٍت ّ()ٚتع
ألف احملذكر رشويش الفكر كىو ال أتلف،  ؛(ٕ)ذلك كماؿ إليو األذرعي (ٔ)غراب الركايينكاست

ثَتة.  كْتث انتفاء الكراىة إذا دعت اٟتاجة إٔب اٟتكه قاؿ: بل قد يتعُت اٟتكه ُب صورً 
ما عله ٦تا رقرر من رعبَت أصلو دبشوش (ٖ)وتعبّبه  "يدىش عن الفكر". (ٗ)أعهً 
أك  (َُ)نحو بيع كشراء كإجارة كغَتىا ٦تا يتعلق بعيالو أك ضيعتوب )معاملة(ًره لو   )و(
يلو، سواء كقع ذلك ٔتجلس  )إف ُعرؼ( لو)بوكيل( ًانت ا١تعاملة   )ولو( ،(ُُ)غَتمها أنو ًك

معاملتو  (ُّ)وبو اندفع استثناء الزركشي، (ُِ)اٟتكه أك غَته لئبل يشغل قلبو عما ىو بصدده
ا بقضية التعليل ا ور فيميل قلبو إٔب مع أبعاضو أخذن يلو ا١تًذ  آلٌب، كألنو قد  ايب ىو أك ًك

                                                 

 (.ُٔ/ِاألحكاـ ُب مصاّب األانـ )قواعد  (ُ)
 (.ِْٓ/ِالديباج ) (ِ)
 (.ِْٔ/ُِ(، العزيز )ُّٕ/ٖ(، التهذيب )ْٗٔ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ّ)
 (.ُّّ/ْالتدريب ) (ْ)
(، ٖتريػػػػػػر الفتػػػػػػاكم ُّٗ/َُ(، الػػػػػػنجه الوىػػػػػػاج )ْٓٗانظػػػػػػر: شػػػػػػرح اٟتػػػػػػاكم الصػػػػػػغَت للقونػػػػػػوم )ص:  (ٓ)

(ّ/ٖٓٔ.) 
 (.ْٕ/ُُْتر ا١تذىب ) (ٔ)
 (.ِٖٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٕٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُٓٗ/ِانظر: اإلسعاد ) (ٕ)
 (.ِٖٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ٖ)
 (.ِٔٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٗ)
 .ًل ما يكوف منو معاش الرجل من ماؿ كصنعة: ىو  ضيعتو (َُ)
 (.َِّ/ٖ(، لساف العرب )َُٖ/ّ)(، النهاية ُب غريب اٟتديث ِٔ/ِانظر: مشارؽ األنوار ) 
 (.ُِْ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ّٔ/ُّ(، البياف )ِْ/ُٔانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ُُ)
 (.ِٕٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ََّ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُٔٗ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ُِ)
 (.ِْٓ/ِالديباج ) (ُّ)
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انت الكراىة أشد   ً انت ا٠تصومة كاقعة  ً بل قاؿ من  ابيو إذا كقعت لو خصومة، فإذا
يلو غَت معركؼ فبل يكره ذلك؛ النتفاء (ُ)األذرعي اف ًك : كددت لو قيل ابلتحرًن، أما إذاً 

ل ر فإف عرؼ أبدلو فإف ٓب جيد من يًو و عقد بنفسو للضركرة، كيندب لو أف ينيب غَته ما ًذ
ما مر(ِ)ُب فصل خصومة كقعت ١تعاملة خوؼ ا١تيل إليو ل ُب ٚتيع رعلقاروً   (ّ)، كأف يًو

 ضياعو كنفقة عيالو ليتضرع قلبو.
نأف اختصت بو كحده أك بو كّتماعة أك ّتماعة  )حضور وليمة خص  ا(ًره لو   )و(

 ا١تعطوؼ ال ضمَت يعود للقاضي. ، فنائب الفاعل ىو(ْ)كدعي معهه
:  ـر ُب اٟتالة األكٔب ٓتبلؼ ما إذا ٓب يقصد هبا خصوصنا كال ُب عمـو (ٓ)وقاؿ صبع

ثرة الوالئه  ما لو اٗتذت للجَتاف كللعلماء كىو منهه أك لعمـو الناس، كٓب يقطعوً  األغنياءً 
إجابة من اعتاد  ، فإف قطعتو ررؾ اٞتميع، كلو ٗتصيص(ٔ)عن اٟتكه فإف اإلجابة سنة

"بقصد"؛ ألف القصد  (ٗ)"ٓتص" أكٔب من رعبَت أصلو (ٖ)، كرعبَته(ٕ)ٗتصيصو هبا قبل الوالية
 (َُ)ال يستلـز االختصاص فإف أراد بقصد أم: على انفراده ٓب يصح خبلفنا ١تا زعمو الشارح

                                                 

 (.ُٕٗ/ِانظر: اإلسعاد ) (ُ)
 (.ْٔٔ/ُِ(، العزيز )ُّٕ/ٖهذيب )(، التِّٖ/ّانظر: ا١تهذب ) (ِ)
 (.  َٓٔانظر: )ص:  (ّ)
فاية النبيو )ُٕٓ/ٖانظر: التهذيب ) (ْ)  (.ِِٔ/ٓ(، الغرر البهية )ُُِ/ُٖ(،ً 
 (.ُٓٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ْٗٗ/ُِ(، العزيز )ُُّانظر: أدب القاضي البن القاص )ص:  (ٓ)
ػػػراعابب ، ًتػػػاب النكػػػاح١تػػػا أخرجػػػو البرػػػارم ُب صػػػحيحو،   (ٔ) (، ُٖٕٓبػػػرقه  ِٓ/ٕ) مػػػن أجػػػاب إٔبً 

( مػن ُِْٗبػرقه  َُْٓ/ِ) ابب األمػر إبجابػة الػداعي إٔب دعػوة، ًتاب النكاحكمسله ُب صحيحو،  
ػراع ألجبػت، عن الن  ملسو هيلع هللا ىلص قػاؿ: "ه ىريرةحديث أبو  ػر لػو دعيػت إٔبً  "، اع لقبلػت، كلػو أىػدم إٕبً 

 لفظ البرارم.
 (.ُٔٔ-ُٓٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ْٗٗ/ُِ(، العزيز )ُٕٓ/ٖانظر: التهذيب ) (ٕ)
 (.ِٖٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ٖ)
 (.ِٔٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٗ)
 /أ(.َِّشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (َُ)
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انت الوليم  ً لو إف  ً ة ٔتا رقرر أنو ال فرؽ بُت أف أصص هبا كحده أك مع غَته ىذا
انت  )و(/ب[ بغَت خصه، ُّٓ]ؿ/  ً (حاؿ خصومتو  )ػبصم(إذا عليو حضورىا  )حـر

ل من ا٠تصمُت كلو ُب غَت ٤تل الوالية ٓب  ضر عندمها   ً انت عامة حىت لو أكٓب  ً كإف
، كأف يعود (ِ)، كلو أف يشفع ألحد ا٠تصمُت كأف يبذؿ عنو(ُ)٠توؼ ا١تيل إذا زيد ُب إًرامو

انوا متراصمُت؛ ألف ذلك قربة فإف ٓب مكنو  (ّ)ا١ترضي كيشهد اٞتنائز كيزكر القادمُت كإفً 
ثرت نأف  ل يـو كخص من عرؼ كقرب منو كفارقت ىذه الوالئه إذاً  التعميه أرى ٔتمكنً 

 أظهر األغراض ىنا ال اإلًراـ كٍب ابلعكس.
 : كالنفس ال رسكن إليو كلعدـ إيضاحو.(ْ)قاؿ الرافعي

إجابة الوليمة، كحرمة حضوره كليمة ا٠تصه : يسو (ٓ)قاؿ القاضي أبو حامد م أك يًتؾً 
اف ُب غَت  )ىديتو(ػػقبوؿ )كػػ(ىو  حاؿ خصومتو عنده كلو عهدت منو قبل القضاء أكً 

١تا  (ٕ)ا١تسبب ىو خلل كقع ُب نسخ الرافعي السقيمة (ٔ)٤تل كاليتو خبلفنا ١تا كقع ُب الركضة
 . (ٖ)صح من خرب : ىدااي العماؿ غلوؿ

                                                 

 (.ُْٖ/ّاؿ األبرار )(، األنوار ألعمُٓٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ْٗٗ/ُِانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ُٗٗ/َُ(، النجه الوىاج )ُّٖ/ٖ(، التهذيب )َٖ/ُّانظر: البياف ) (ِ)
 (.َُّ/َِ(، اجملموع )ّٓ/ُّ(، البياف )ْْ/ُٔانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ّ)
 (.ََٓ/ُِالعزيز ) (ْ)
فاية النبيو )ٕٕ/ُُانظر: ْتر ا١تذىب ) (ٓ)  (.َِّ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُِّ/ُٖ(،ً 
 (.ُّْ/ُُة الطالبُت )ركض (ٔ)
(، مغػػػػػػػػٍت احملتػػػػػػػػاج َُّ-ََّ/ْ(، أسػػػػػػػػٌت ا١تطالػػػػػػػػب )ِٕٓ/ّانظػػػػػػػػر: ٖتريػػػػػػػػر الفتػػػػػػػػاكم أليب زرعػػػػػػػػة  ) (ٕ)

(ٔ/ِٖٕ.) 
( ِّٔٔبػرقه  ُّٓ/ْ(، كالبيهقي ُب سػننو الصػغرل )َُِّٔبرقه  ُْ/ّٗأخرجو أٛتد ُب مسنده ) (ٖ)

 .أيب ٛتيد الساعدممن حديث 
 (.ِْٔ/ٖالغليل ) كاٟتديث صححو األلباين ُب إركاء 
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 . (ُ): ىدااي العماؿ سحتوروي
  ، كألهنا ردعو إٔب ا١تيل إليو.(ِ): ىدااي السلطاف سحتوروي
ابف ٓب يكن لو خصومة عنده كلو عهدت منو  )ؿبدثة غّب( ـر عليو أيضنا قبوؿ  )و(

اف ُب غَت ٤تل كاليتو كإف ٓب يكن ا١تهدم من أىل ذلك احملل لذلك، كألف  قبل القضاء أكً 
سببها العمل ظاىرنا
(ّ). 
 ىدية أبعاضو إذ ال ينفذ حكمو ٢ته. (ْ)واستثُب األذرعي
بلمهه أنو لو أرسلها إليو ُب ٤تل كاليتو كٓب يدخل هبا حرمت أيضنا كىو متجو  (ٓ)كقضيةً 
 . وجهْب (ٔ)وذكر فيها اؼباوردي

: (ٕ)قاؿ ابن الرفعةًاف من ال خصومة لو يعتادىا قبل القضاء كٓب يرد على ا١تعتاد   أما إذا
اف اعتياد ذلك لنحو قرابة أك مودة ال عند ررشحو للقضاء كغلب الظن نأنو يليو عن قرب  ًك
اف ُب غَت ٤تل كاليتو كٓب يكن متهيئنا ٠تصومة على ما ْتث ما ٓب يعتد أكً   (ٖ)كإال منعو، ًك

اف يعد ا ٦تا مر أكً  فبل  ـر عليو قبو٢تا كليس سببها العمل  (ٗ)عزلو كٓب يًتشح للعود أخذن
                                                 

ػػر لػػو أحاديػػث ْٖٓ/ُُب ررٚتػػة إٝتاعيػػل بػن مسػػله ) الكامػػل ُب ضػعفاء الرجػػاؿأخرجػو ابػػن عػػدم ُب  (ُ) (، كًذ
ػػرت مػػن اٟتػػديث، كأحاديثػػو غػػَت ٤تفوظػػة عػػن أىػػل اٟتجػػاز أخػػرل ٍب قػػاؿ: " كإلٝتاعيػػل بػػن مسػػله غػػَت مػػا ًذ

يػػل بػػن مسػػله عػػن عطػػاء ا١تكػػي، كإٝتاعيػػل ىػػذا "، كىنػػا ركل إٝتاعكالبصػػرة كالكوفػػة إالَّ أنػػو ٦تػػن يكتػػب حديثػػو
 .(، فاٟتديث هبذا اللفظ ضعيفَُُضعفو أيضا ابن حجر ُب رقريب التهذيب )ص: 

(: ٕٔٓ/ٗ(، قػػاؿ ابػػن ا١تلقػػن ُب البػػدر ا١تنػػَت )ُّّ/ُأخرجػػو ا٠تطيػػب البغػػدادم ُب رلرػػيص ا١تتشػػابو ) (ِ)
 "كُب الصحيحُت ٔتعناه".

 (.ِٕٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِِٕ/ٓ، الغرر البهية )(ُٕٗ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ّ)
 (.ِٕٖ/ٔانظر:، مغٍت احملتاج ) (ْ)
 (.  َُّ/ْ(، أسٌت ١تطالب )ُّْ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ْٕٔ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ِٖٔ/ُِاٟتاكم الكبَت ) (ٔ)
 (.َُٔ/ًُٖفاية النبيو ) (ٕ)
 (.َُّ/ْأسٌت ا١تطالب )(، ُٕٗ/َُ(، النجه الوىاج )ُّٓ/ٕانظر: الوسيط ) (ٖ)
ره قبل بضعة أسطر. (ٗ)  ًذ
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كقضيتو  (ِ)وأصلها (ُ)الروضة ىكذا ُبظاىرنا، فإف زادت على ا١تعتاد فكما لو ٓب رعهد منو 
أف الزايدة إف ٓب ٘تيز حـر قبوؿ اٞتميع كإال فالزايدة  (ّ)لكن حبث يف الذخائرٖترًن اٞتميع، 

 .(ْ)وصوبو الزركشيحدثت ابلوالية  فقط أهنا
أف أىدل من (ٔ)والبلقيِب: إنو القياس، (ٓ)وقاؿ اإلسنوي : إنو ا١تعتمد، كلو زاد ُب ا١تعٌتً 

ما رجحو اإلسنوم اعتاد القطن حريرنا حـر كبطل ُب اٞتميعً 
(ٕ).  

انت الزايد (ٗ)نقاًل عن اؼبذىب (ٖ)قوؿ الروايينضعف  ويؤخذ من ىذا والذي قبلو ة إفً 
ا٢تدية  من جنس ا٢تدية ا١تعتادة كجاز قبو٢تا لدخو٢تا ُب ا١تألوؼ كإال فبل، كالضيافة كا٢تبةً 

ما ىو ظاىر خبلفنا   ً ذا الصدقة من جواز قبولو ٢تا ٦تن  (َُ)ؼبا يف اغبلبيات للسبكيًك
 ليست لو عادة.

ُب اٞتواز  ، إف ٓب يكن ا١تتصدؽ عارفنا نأنو القاضي كال القاضي عارفنا بعينو فبل شك نعم
 .(ُُ)ًما قالو ُب رفسَته

 

                                                 

 (.ُّْ/ُُركضة الطالبُت ) (ُ)
 (.ْٖٔ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ِٖٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َُّ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُِٗ/ِانظر: اإلسعاد ) (ّ)
 (.ِْٓ/ِالديباج ) (ْ)
 (.ُِٓ/ٗا١تهمات ) (ٓ)
 (.ُّّ/ْالتدريب ) (ٔ)
 (.ُِٓ/ٗا١تهمات ) (ٕ)
 (.ُٔ/ُْْتر ا١تذىب ) (ٖ)
 (.ِِّ/ٔاألـ ) (ٗ)
 (.ِّٓ-ُّٓ)ص:  قضاء األرب ُب أسئلة حلب (َُ)
 (.ِِٕ/ٓ(، حاشية العبادم على الغرر البهية )ِٓٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ِِٗ/ِانظر: اإلسعاد ) (ُُ)
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اة، كّتواز ]كفاء[ (ُ)وحبث أبو زرعة دينو عنو بغَت إذنو كإال حـر  (ِ)القطع ّتواز قبولو للًز
 إف شرط عدـ الرجوع انتهى.

 اٟترمة عند اإلطبلؽ أيضنا كُب اٟتاؿ األكؿ ينبغي لو أف يكره بقلبو ذلك.  وينبغي
ث ال غرض لو فاسد من استمالة ك٨توىا ك٣تتهد أف ٤تل جواز ذلك  للموٕب حي وواضح

حيث كقعت للمؤدم خصومو لئبل ميل قلبو إليو، كلو شرط كاقف ردريسنا للقاضي ٔتعلـو 
فيو احتماالت األكؿ: بطبلف الشرط، الثاين: إف طلب التدريس من غَت معلـو  (ّ)فللسبكي

؛ ألنو ليس معينن  ا قاؿ: ك٤تل ذلك ما داـ أجيب كصح بشرط، الثالث: جياب كأيخذ ا١تعلـو
الواقف حينا كىو من أىل عملو كإال فبل منع، كلو كقف عليو كاحد من أىل عملو كشرطنا 

اف عليو دين فأبراه منو انتهى. ما لوً  ا٢تدية كاألصحً   القبوؿ ُب الوقف فهوً 
/أ[ الثبلثة أنو إف شرط ُْٓمن االحتماالت ]ؿ/ أف األرجحيوجو  وفبا ذكره آخًرا

س للقاضي الشافعي كٓب يعُت اسه أحد صح كجاز للقاضي أخذ ا١تعلـو كإال ٓب يصح التدري
ػها ألنو قبوؿ ٤تـر فَتدىا على مالكها فإف )مل ديلكػػ(حيث حـر القبوؿ فأخذىا  )و(الوقف، 

 .(ْ)رعذر كضعها ُب بيت ا١تاؿ

                                                 

 (.ُٕٓ-َٕٓ/ّٖترير الفتاكم ) (ُ)
الـز ىػػػ، ِٖٔىػػػ، رػػوُب سػػنة ِٕٔ، كلػػد سػػنة أٛتػػد بػػن عبػػد الػػرحيه بػػن اٟتسػػُت العراقػػي: وأبػػو زرعػػة ىػػو 

تػػب عنػػو الكثػػَت ٖتريػػر  :مػػن رصػػانيفو ، ككٕب منصػػب القضػػاء بعػػده،الشػػيخ سػػراج الػػدين البلقيػػٍت كحفػػظ ًك
ا١تنهػػاج  أخػػذ نكػػت النشػػائي كالتوشػػيح كنكػػت ابػػن النقيػػب علػػى ،الفتػػاكل علػػى التنبيػػو كا١تنهػػاج كاٟتػػاكم

 .كنكت اٟتاكم البن ا١تلقن كشحن الكتاب بفوائد الشيخ سراج الدين البلقيٍت
(، ّّٔ/ُ(، الضػػػوء البلمػػػع ألىػػػل القػػػرف التاسػػػع )َٖ/ْانظػػػر: طبقػػػات الشػػػافعية البػػػن قاضػػػي شػػػهبة ) 

 (.َٓ/ُطبقات ا١تفسرين للداككدم )
ثػو أبػو زرعػة حيػث قػاؿ: "كلػو كٌَب عنػو دينػو ما بُت ا١تعكوفتُت فراغ ُب األصل، كا١تثبت ىو األقرب ١تا ْت (ِ)

 بغَت إذنو".
(، حاشػػية الرملػػي علػػى أسػػٌت ا١تطالػػب ِِٗ/ِ(، اإلسػػعاد )ّٕٓ/ّانظػػر: ٖتريػػر الفتػػاكم أليب زرعػػة  ) (ّ)

(ْ/ََّ.) 
 (.ِٕٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُٖٗ/َُ(، النجه الوىاج )ْٖٔ/ُِانظر: العزيز ) (ْ)
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نو صلى كإف حل لو قبو٢تا؛ ألنو أبعد عن التهمة؛ أل )معتادة(ىدية  )رد(لو  )وندب(
اف يقبلها كيثيب عليها  .(ُ)ل عليو كسلهً 

قبوؿ الرشوة كىي ما يبذؿ لو ليحكه بغَت اٟتق أك ليمتنع من اٟتكه  وحيـر عليو 
 أيٍب من ، كمن ٍب(ّ)"لعن هللا الراشي واؼبرتشي يف اغبكم١تا صح من قولو ملسو هيلع هللا ىلص: " (ِ)ابٟتق

لو فيما (ْ)أرشى أيضنا ما ٓب يتعذر عليو الوصوؿ إٔب حقو إال بذلك مًو ، كالواسطة بينهماً 
ر لركاية أٛتد ، كفٌسره نأنو الساعي بينهما، ك١تن ال رزؽ لو ُب بيت ا١تاؿ كال "كالرائش" (ٓ)ًذ

اف عملو ٦تا يقابل ابألجرة أف يقوؿ للرصمُت: ال أحكه  ُب غَته كىو غَت متعُت للقضاء ًك
بينكما إال نأجرة أك رزؽ ٓتبلؼ ا١تتعُت ال جيوز لو ذلك، كإمنا جاز أخذه من بيت ا١تاؿ ال 

ره  ما قالو  (ٖ)كالسبكي (ٕ)لكن اعتمد الزركشي (ٔ)قالو صباعاتأنو أكسع كال هتمة كما ًذ
اف األكؿ أقرب للمنقوؿ.  (ٗ)شريح  من ٖترًن ذلك كىو األحوط كإفً 

                                                 

 ُٕٓ/ّ) ابب ا١تكافػػأة ُب ا٢تبػػة، ب ا٢تبػػة كفضػػلها كالتحػػريض عليهػػاًتػػاأخرجػػو البرػػارم ُب صػػحيحو،   (ُ)
 .عائشة اهنع هللا يضر( من حديث ِٖٓٓبرقه 

 (.ُُُ(، التعريفات للجرجاين )ص: ِِٖ/ُ(، ا١تصباح ا١تنَت )ّّّانظر: ٖترير ألفاظ التنبيو )ص:  (ِ)
بػػرقه  ُٓ/ّ) كا١تررشػػي ُب اٟتكػػهابب مػػا جػػاء ُب الراشػػي ، أبػػواب األحكػػاـأخرجػػو الًتمػػذم ُب سػػننو،  (ّ)

(، َٕٔٓبػرقه  ْٕٔ/ُُ(، كابن حبػاف ُب صػحيحو )َُِٗبرقه  ٖ/ُٓ(، كأٛتد ُب مسنده )ُّّٔ
ه ُب ا١تستدرؾ )  (.َٕٕٔبرقه  ُُٓ/ْكاٟتًا

 (.ِْْ/ٖكاٟتديث صححو األلباين ُب إركاء الغليل ) 
 (.ََّ/ْب )(، أسٌت ا١تطالُّ/ُّ(، البياف )ِّٖ/ُٔانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ْ)
 (.ِِّٗٗبرقه  ٖٓ/ّٕأخرجو أٛتد ُب مسنده ) (ٓ)
 (: "منكر".ُّٖ/ّقاؿ األلباين ُب سلسلة األحاديث الضعيفة ) 
 (.َْٖ/ّ(، األنوار ألعماؿ األبرار )ْٔٔ/ُِ(، العزيز )ِٔ/ُْانظر: ْتر ا١تذىب ) (ٔ)
 (.ّْْ/ِالديباج ) (ٕ)
 (.َِْ/ُفتاكم السبكي ) (ٖ)
 (.َُِزينة اٟتكاـ )ص: ركضة األحكاـ ك  (ٗ)



 

 

 
 

 اإلمداد شزح اإلرشاد البن حجز اهليتمي

444 

اف ذلك اٟتكه  )حكًما( القاضي كجوابن  )ونقض( أحد أمرين  )خبالؼ(لنفسو أك غَته إفً 
ذا الظٍت الواضح الداللة ٠ترب الواحد )نص( تاب أك سنة متواررة أك إٚتاع ًك أم: ا١تتفق  (ُ)منً 

اٟتكه بسقوط اٟتد عنهن  على صحتو فيما يظهر ٓتبلؼ ما كقع ُب صحتو خبلؼ كذلكً 
قطع فيو كال نقل ٢تما أتثَت الفارؽ بُت األصل كالفرع، كىو ما  )وقياس جلي(نكح بنتو ككطئها 

إٟتاؽ الضرب ابلتأفف ُب قولو رعأب:  . (ِ)ژہ  ہ  ہ   ھژ  أك بعد أتثَتهً 
  .(ّ)  َّ حئ  جئ يي ىي ني مي ٱُّٱٱ:ولكالذرة ٔتا فوقها ُب قو 

و اٞتلي كىو ما ال يقطع في (ْ)[غَت]ُب أنو ال  تمل إال معٌت كاحد ٓتبلؼ  وىذا كالنص
قياس األزر   ً بذلك فإنو  تمل موافقة الفرع لؤلصل ك٥تالفتو، كمنو ما العلة فيو مستنبطة
اف  على الرب بغلبة الطعه، كمنو قياس الشبو كىو أف يشبو اٟتادثة أصلُت إما ُب األكصاؼً 

ة فيو أًثر ، كإمنا (ٓ)يشارؾ العبد اٟتر ُب بعض األحكاـ كا١تاؿ ُب بعضها فيلحق ٔتا ا١تشاًر
ر لئلٚتاعنق ُب ٥تالفة اإلٚتاع كقياسنا عليو ُب البقية، كعليو  (ٔ)ض اٟتكه ا١ترالف ١تا ًذ

إعبلـ ا٠تصمُت لصورة اٟتاؿ ليًتافعا إليو فينقضو سواء علما أنو ابف لو ا٠تطأ أـ ال؛ ألهنما 
بلـ الشيرُت  .(ٕ)قد يتومهاف أنو  ال ينقض كإف ابف لو ا٠تطأ ىذا حاصلً 

 (َُ)وغّبه (ٗ)واعتمده اإلسنويأنو ينقضو كإف ٓب يرفع إليو،  (ٖ)الكن حاصل كالـ غّبمه
                                                 

 (.َُٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُٔ/ُّ(، البياف )ُّٕ/ُٔانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ُ)
 (.ِّسورة اإلسراء، اآلية ) (ِ)
 (.ٕسورة الزلزلة، اآلية ) (ّ)
تػب الشػافعية كىػو مػا يقتضػيو السػياؽ. انظػر: أسػٌت  (ْ) ما بُت ا١تعكوفتُت ساقط من األصل، كا١تثبػت مػنً 

 (.  َّّ/ْ) ا١تطالب
 (.ِِٖ/ٓ(، الغرر البهية )ُْٗ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ْٕٕ/ُِانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ِّٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َّّ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َِٓ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ٔ)
 (.َُٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ْٕٗ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.َّٕ/ٕ(، الوسيط )ْٔ/ُّ(، البياف )ِِٕ/ُٕانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٖ)
 (.ِٖٓ-ِٕٓ/ٗا١تهمات ) (ٗ)
 (.َّْ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َِٔ/َُ(، النجه الوىاج )ِٖٗ/ِانظر: اإلسعاد ) (َُ)
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فيعلمها ابنتقاضو ُب نفس األمر، كُب رعبَتىه بنقض كانتقض مسا٤تة إذ ا١تراد أف اٟتكه ٓب 
 . (ُ)يصح من أصلو نبو عليو ابن عبدالسبلـ

ٟتادثة بُت خفي رآه أرجح ٦تا حكه بو اعتمده فيما يستقبل من خوات ا ولو ابف اػبطأ
؛ ألف الظنوف ا١تتفاكرة ال استقرار ٢تا، ١ترالف القياس اٞتلي الذم (ِ)كال ينقض بو حكمنا

 )و(أم: بعد مضيها  )نكاح زوجة مفقود ألربع سنْب(اٟتكه بصحة ػ)كػػ(جيب نقضو 
إذ القياس اٞتلي جعل ا١تفقود ميتنا مطلقنا أك حينا   (ّ)ًما أفاده من زايدرو  )عدة(مضي 

تو مع أف البضع  ًذلك فجعلو ميتنا ُب النكاح حىت يتزكج امرأرو دكف ا١تاؿ حىت ال رقسه رًر
، كمثلو القضاء ابستحساف فاسد نأف يستحسن (ْ)أكٔب ابالحتياط ٥تالف للقياس اٞتلي

ُب النفس أك لعادة الناس من  غَت دليل أك على خبلؼ الدليل؛  (ٓ)شيء ألمر ]ىجس[
استحساف الشيء بدليل يقـو عليو من نص أك إٚتاع أك  ألنو  ـر متابعتو، كخرج ابلفاسد
ر ك٨توه  (ٔ)قياس فتجب متابعتو كال ينقض حكمنا بصحة نكاح عقد  )ال(كإمنا ينقض ما ًذ

 .(ٕ)ًمعظه ا١تسائل ا١ترتلف فيها  )غّب ويل(من  )بفاسقْب و(
السابق ُب النكاح ليس كاضح الداللة حىت  (ٖ)"أديا امرأة نكحت بغّب إذف وليهاكخرب: "

                                                 

 (.ِْٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َّْ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ُ)
 (.ِْٗ/ّ(، األنوار ألعماؿ األبرار )ُُٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُُٖ/ٖانظر: التهذيب ) (ِ)
 (.ِٖٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ّ)
 (.َّْ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُُٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َْٖ/ُِانظر: العزيز ) (ْ)
تػػب الشػػافعية كىػػو مػػا يقتضػػيو السػػياؽ. انظػػر: أسػػٌت  (ٓ) ُب األصػػل "ىجػػش" كىػػو رصػػحيف، كا١تثبػػت مػػنً 

 (.  َّْ/ْا١تطالب )
 .جس ُب قل  ىه كأمرما كقع ُب خلدؾ. رقوؿ: ى ىو :اؽبجسو 

 (.ُٖٓ(، القاموس احمليط )ص: ِْٔ/ٔ(، لساف العرب )ِّ/ٔانظر: هتذيب اللغة )
 (.ِٗٓ/ٖ(، هناية احملتاج )َّْ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُِٓ/ُُانظر: ركضة الطالبُت ) (ٔ)
 (.ِِٖ/ٓ(، الغرر البهية )ُْٖ/ُِ(، العزيز )ّٕٗ/ُْانظر: ْتر ا١تذىب ) (ٕ)
(، كالًتمػػذم ُب سػػننو، َِّٖبػػرقه  ِِٗ/ِ) ابب ُب الػػوٕب، ًتػػاب النكػػاحكد ُب سػػننو،  أخرجػػو أبػػو دا (ٖ)

 ُٕٗ/ٓ(، كالنسػائي ُب الكػربل )َُُِبػرقه  ّٖٗ/ِ) ابب ما جاء ال نكاح إال بػوٕب، أبواب النكاح
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ذا خرب: ُْٓيكوف مقتضينا للنقض ]ؿ/ /ب[ ُب الثانية على أنو اختلف ُب صحتو، ًك
فيو كا٠ترب  ((ّ))خيار ؾبلسثبوت  )نفي(حكمنا ببيع مع  (ِ) )وال("، عدؿ (ُ)"كشاىدم

ما  (ْ)ل ا١تدينةالسابق فيو  تمل النسخ بدليل عمل أى ٓتبلفو بناء على أف عملهه حجةً 
١توافقتو  ((ٔ))عراايال حكمنا ينفي صحة بيع  )و(، (ٓ)ذىب إليو مالك مع ركايتو للررب

 )ذكاة جنْب(ال حكمنا بنفي  )و(، (ٖ)"، كخرب: "كال التمر ابلتمر(ٕ)لقاعدة بيع الربوايت

                                                                                                                                          

(، ُٕٖٗبػػرقه  َٓٔ/ُ)  ابب ال نكػاح إال بػػوٕب،  ًتػاب النكػػاح(، كابػػن ماجػو ُب سػػننو،  ّّٕٓبػرقه 
 ( ٚتيعهه من حديث عائشة اهنع هللا يضر.ِِّْٕبرقه  ّْٓ/َْمسنده ) كأٛتد ُب

 (.ِّْ/ٔ"، كاٟتديث صححو األلباين ُب إركاء الغليل )ىذا حديث حسنقاؿ الًتمذم: " 

بػػػػرقه  ْٓٓ/ّ(، كابػػػػن أيب شػػػيبة ُب مصػػػػنفو )َُّْٕبػػػػرقه  ُٓٗ/ٔأخرجػػػو عبػػػػد الػػػػرزاؽ ُب مصػػػنفو ) (ُ)
(، ُِْ/ُٖ(، كالطػرباين ُب ا١تعجػه الكبػَت )َْٕٓبػرقه  ّٖٔ/ٗ(، كابن حباف ُب صحيحو )ُّْٗٓ

 (.َُّٓٔبرقه  ُِٖ/ٕ(، كالبيهقي ُب سننو الكربل )ُِّٓبرقه  ُّٓ/ْكالدارقطٍت ُب سننو )
 (.ِّْ/ٔكاٟتديث صححو األلباين ٔتجموع طرقو، انظر: إركاء الغليل ) 
 كشاىد"، كال معٌت ٢تا ىنا.بعده ُب األصل زايدة: " (ِ)
 .: اسه مصدر من اختار أتار اختيارا، كىو طلب خَت األمرين إمضاء البيع أك فسروياراػب (ّ)
 بكسر البلـ : موضع اٞتلوس، كا١تراد ىنا مكاف التبايع. واجملِلس 
 (.َِْ/ِ(، مغٍت احملتاج )ِّْ/ُُ(، اتج العركس )ِٕٔ/ْانظر: لساف العرب ) 
 (.  ُّٗركاية الشيباين )ص:  –أخرجو مالك ُب ا١توطأ  (ْ)
ن انفػع، عػن عبػد ل بػن عمػر؛ أف  رسػوؿ ل صػلى عػ( ِّْٕبػرقه  ٖٔٗ/ْأخرجو مالك ُب ا١توطػأ ) (ٓ)

ل كاحد منهما اب٠تيار على صاحبو"ل عليو كسله قاؿ:   ."ا٠تيار. ما ٓب يتفرقا. إال بيع ا١تتبايعافً 
 قاؿ مالك: كليس ٢تذا عندان حد معركؼ. كال أمر معموؿ بو فيو.ك 

ل شيء أفرد من ٚتلة، : ٚتع عريةالعرااي (ٔ)  .كىي ُب اللغة:ً 
 .النرلة يعريها صاحبها رجبل ٤تتاجا، فيجعل لو ٙترهتا عامها فيعركىا : ىياصطالحا 
 (.َٓ/ُٓ(، لساف العرب )ِْْ/ُ(، النظه ا١تستعذب )َُٖانظر: ٖترير ألفاظ التنبيو )ص:  
 .  األصل ُب بيع الربوايت التحرًن إال ما قاـ الدليل على إابحتو (ٕ)

 (.ّٔٗ/ِ(، األشباه كالنظائر للسبكي )ُّ/َُانظر: اجملموع )
 (، كمسله ُبَُِٕبرقه  ّٕ/ّ) ابب بيع التمر ابلتمر، ًتاب البيوعأخرجو البرارم ُب صحيحو،   (ٖ)
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اة أمو لنحو ا١تًذ ًذلك أيضنا، كال   )قصاص يف مثقل(ال حكمنا بنفي  )و(ور ٔتا قبلو، بًذ
حكمنا بصحة بيع أـ الولد، كصحة نكاح الًشغار
كحرمة الرضاع بعد  ،(ِ)كنكاح ا١تتعة (ُ)

افر، كالقصاص بُت ا١ترأة كالرجل ُب  حولُت، كقتل مسله بذمي، كجرايف التوارث بُت مسله ًك
 ُب الكل. (ّ) الرد ابلعيب ىذا ما صححو الركاييناألطراؼ، كرد الزكائد مع األصل ُب

حيث حكى النقض كجها  (ٔ)يف التذنيب (ٓ)الرافعي دييل إليو وكذا كالـ (ْ)وكالـ الروضة
ٍب قاؿ: كمن األصحاب من ذىب إٔب منعو كرجحو مرجحوف، كقاؿ ُب اٟتكه بقتل ا١تسله 

حرًن الرضعة الظاىر ا١تنع، فظهر أف  ابلكافر كاٟتير ابلعبد: األكجو منع النقض، كُب اٟتكه بت
ر  (ٕ)ًبلـ الشيرُت لكن  (ٖ)فلذلك جرى عليو اؼبصنفميل إٔب عدـ النقض ُب ٚتيع ما ًذ
ررو ىو ما عليو  (ٗ)ما ُب أصلو رىا كمثلها ما ًذ من النقض ُب ا١تسائل ا٠تمس اليت ًذ

                                                                                                                                          

(، كفيػػو: ُٕٖٓبػػرقه  َُُِ/ّ) ابب الصػػرؼ كبيػػع الػػذىب ابلػػورؽ نقػػدا، ًتػػاب ا١تسػػاقاةصػػحيحو،   
، كالشػػػعَت ينهػػػى عػػػن بيػػػع الػػػذىب ابلػػػذىب، كالفضػػػة ابلفضػػػة، كالػػػرب ابلػػػرب"إين ٝتعػػػت رسػػػوؿ ل ملسو هيلع هللا ىلص: 

". لفػظ كالتمر ابلتمر، كا١تلح اب١تلح، إال سػواء بسػواء، عينػا بعػُت، فمػن زاد، أك ازداد، فقػد أرىب ابلشعَت،
 مسله.

غار (ُ) ػاف ُب اٞتاىليػة كىػو أف يقػوؿ الرجػل لآلخػر زكجػٍت ابنتػك أك أختػك علػى أف  الشِّ ابلكسػر: نكػاحً 
ل كاحدة منهم  .ا بضع األخرلأزكجك ابنيت أك أخيت، على أف صداؽً 

 (.ُٓ(، أنيس الفقهاء )ص: ُّٔ/ُ(، ا١تصباح ا١تنَت )ِْٖ/ِانظر: النهاية ُب غريب اٟتديث ) 
 .: ىو أف يقوؿ الرجل المرأة: خذم ىذه العشرة كأ٘تتع بك مدة معلومة، فقبلتونكاح اؼبتعة (ِ)
 (.ُٓ(، أنيس الفقهاء )ص: ِْٔلجرجاين )ص: (، التعريفات لِْٓانظر: ٖترير ألفاظ التنبيو )ص:  
 (.َُٕ/ُُْتر ا١تذىب ) (ّ)
 (.ُِٓ-ُُٓ/ُُركضة الطالبُت ) (ْ)
 (.ّّٔالتذنيب ُب الفركع )ص:  (ٓ)
تب الشافعية مثل: الغرر البهية ) (ٔ) ما ُبً   (.ِِٖ/ُٓب األصل "التدبَت"، كا١تثبت ىو الصحيحً 
 (.ُُٓ/ُُُت )(، ركضة الطالبُْٖ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.ُِْ-ُُْ/ّإخبلص الناكم ) (ٖ)
 (.ِٔٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٗ)
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تاب أمهات (ِ)من كالـ الرافعيًما يعله  (ُ)األًثركف على نقلو  (ّ)األكالد ىنا، كاقتصر ُبً 
وجـز بو صاحب  (ٓ)والقمويل (ْ)عن األصحاب وصححو ابن الرفعةنفسو  عن الروايين

اة (ٔ)األنوار نفي العرااي كًذ ، كىو متجو فيما خالف ظاىر اٟتديث، كبعد التأكيل فيو حداً 
ذ لك اٞتنُت كخيار اجمللس، كليس ا١تراد أف القاضي يتبع أحكاـ من قبلو لينقض ما كجدهً 

ذلك نقضو  .(ٕ)بل إذا كقع لو شيء رآهً 
اف من قبلو غَت صاّب نقض ٚتيع أحكامو كإف أصاب فيهانعم  ً ما ٓب يكن   ،(ٖ)، إف

ة ْتيث ينفذ حكمو مع اٞتهل ك٨توه فبل ينقض ما أصاب فيو تب (ٗ)الذم كاله ذا شًو ، كلوً 
حكيا عن ٍب  (ُُ)النصعن  (َُ)كما حكياهإليو ْتكه ال ينقض كرأل غَته أصوب منو ٓب ينفذه 

رصحيح عكسو قاال: كعليو العمل، كلو حكه قاض مقلد ٔتذىب غَت مقلده  (ُِ)السرخسي
، وىو األصحٓب ينقض بناء على أف ا١تقلد رقليد من شاء من اجملتهدين كإف دكنت ا١تذاىب 

بل ُب مسائل كلو االنتقاؿ من مذىبو إٔب مذىب آخر سواء أقلنا يلزمو االجت هاد فلو أف يقلدً 
 (ُّ)ُب طلب األعله أما خَتانه لكن ال يتبع الرخص ١تا ُب رتبعها من ا٨تبلؿ ربقة التكليف

                                                 

 (.َّْ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َّٓ/ٕ(، الوسيط )ِْٕ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ُ)
 (.ُْٖ/ُِالعزيز ) (ِ)
 (.ٖٔٓ/ُّالعزيز ) (ّ)
 (.َّٓ/ًُٖفاية النبيو ) (ْ)
 (.ِِٖ/ٓ) (، الغرر البهيةِٕٗ/ِانظر: اإلسعاد ) (ٓ)
 (.ِْٗ/ّاألنوار ألعماؿ األبرار ) (ٔ)
 (.ُُٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )َْٖ/ُِ(، العزيز )ُِٖ/ٖانظر: التهذيب ) (ٕ)
 (.ِْٗ/ّ(، األنوار ألعماؿ األبرار )ّٔ/ُّ(، البياف )ِّٓانظر: التنبيو )ص:  (ٖ)
 (.ِٓٗ/ٔج )(، مغٍت احملتا َّْ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٕٔٓ/ّانظر: ٖترير الفتاكم ) (ٗ)
 (.ُِٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُْٖ/ُِانظر: العزيز ) (َُ)
 (.َِِ/ٔاألـ ) (ُُ)
فاية النبيو )ُِٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُْٖ/ُِانظر: العزيز ) (ُِ)  ً،)ُٖ/ُِٕ.) 
 (.ُِٓ/َُ(، النجه الوىاج )َُٖ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ِْٕ/ُِانظر: العزيز ) (ُّ)
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فإف ربعها من ا١تذاىب ا١تدكنة فاألكجو أنو ال يفسق ٓتبلؼ يتبعها من ا١تذاىب غَت ا١تدكنة 
 . (ُ)أخًذا من كالـ السبكيفإنو ُب العصر األكؿ ال فسق بو قطعنا كُب غَتىا يفسق قطعنا 

ذا إذا نكح أك استمر  لو أفتاه مفتو  ف عنو كجوابن ًك اف قبل العملً  ٍب رجع فإفً 
اف بعده كقد خالف قطعنا،  على نكاح بفتواه ٍب رجع لزمو فراقها احتياطنا لئلبضاع كإفً 
الدليل القاطع ُب حق اجملتهد فبل ينقضو كعلى ا١تفيت   ً كنص إمامو إذ ىو ُب حق ا١تقلد

نع العمل ككجب النقض، كال يغـر ما أرلف بفتواه إذ ال إلزاـ إعبلمو برجوعو حيث امت
، كليس قوؿ الصحابة إف ٓب ينشر ُب الصحابة حجة لكن يرجح بو أحد القياسُت كلو  (ِ)فيها

ما نص عليو الشافعي  ً اف حجة  ً ه فإف انتشر ككافقوه  (ّ)ًاف ال ٣تاؿ للقياس فيو
 .(ْ)كاٟتكهفإٚتاع أك سكتوا فحجة سواء الفتول 

 (:)أو قاؿإف شاء حىت يتكلما  )سكت(بُت يدم القاضي  إذا حضر مدعياف )و( 
هبذا إٔب ما بعده يفهه ذاؾ من  (ٔ)عن رعبَت أصلو (ٓ)ليتكله ا١تدعي منكما كىذا أكٔب كعدؿ

. )ادع(ىذا ابألكٔب كال عكس، أك قاؿ للمدعي إذا عرفو   ١تا فيو من إزالة ىيبة القدـك
اف نعم  . (ٕ)سكوهتما لنحو أتىب أك رعب صرب عليهما حىت يزكؿ، إفً 
أصلو ُب اآلخرة ُٓٓ]ؿ/  لكن اعًتضا نأف  (َُ)وغّبه (ٗ)كالبغوي (ٖ)الشيخْب/أ[ كربعً 

                                                 

 (.ُِٕ/ّاإلهباج ُب شرح ا١تنهاج ) (ُ)
 (.ِٖٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َُٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ّٕٔانظر: ا١تستصفى )ص:  (ِ)
 (.َّّ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِّٓ/ٗ(، ا١تهمات )ّٕٔ/ُِانظر: اجملموع ) (ّ)
 (.ِّٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َّّ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُْٖ-ُْٕ/ُُانظر: ركضة الطالبُت ) (ْ)
 (.ِٖٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ٓ)
 (.ّٔٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٔ)
فاية النبيو )ِٕٗ/ُٔانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٕ)  (.ٕٖٓ/ّ(، ٖترير الفتاكم أليب زرعة )ُٕٕ/ُٖ(،ً 
 (.ُِٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ْٓٗ/ُِانظر: العزيز ) (ٖ)
 (.ُّٖ/ٖالتهذيب ) (ٗ)
فاية األخيار )ص: ا (َُ)  (.ََّ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َْٗنوم )ص: (، شرح اٟتاكم الصغَت للقو ْٓٓنظر:ً 
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أنو ال يقود ذلك؛ ألنو ميل أما إذا  (ِ)كىو مقتضى إطبلؽ اٞتمهور (ُ)الذم صرح بو آخركف
ل منهما مدع كمدعى عليو ُب ٓب يعرؼ ا١تدعي فيمتنع عليو قوؿ ذلك ألحدمها، كل افً  وً 

ما ُب اختبلؼ ا١تتعاقدين قاؿ: ركلما أك ُب قضيتُت كال سابق قاؿ: ليتكله أحد    ً قضية
، (ّ)نبو عليو البلقيِبًما يرضى صاحبو بتقدمو كإال فبل قرع فمن أقرع أقاؿ لو ركله 

و مطالبة ا١تدعى ؛ ألنو أىيب، كل(ْ)كصدكر ىذا القوؿ من األمُت الواقف على رأسو أكٔب
عليو ابٞتواب كإف ٓب يسألو ا١تدعي؛ ألف القصد فصل ا٠تصومة، فإف أقر أك حلف ا١تدعي 

، كإف أنكر سكت القاضي أك قاؿ (ٓ)اليمُت ا١تردكدة ثبت اٟتق من غَت حكه ٓتبلؼ البينة
ما أيٌب  . (ٔ)للمدعي: ألك حجةً 

، (ٕ)كجب إعبلمو بذلك إف عله أف سكوت ا١تدعي ٞتهلو نأف لو إقامة اٟتجة ،نعم
يل دعول عن أحد الورثة مبهما ٓب يصح  )واؼبدعي( ىو ا١تتصف نأنو معُت فلو أنشأ ًك
اف قودنا فلو  )مكلف(  ً كلو سفيهنا فتسمع دعواه اٟتق الثابت لو بسبب اٞتناية ٍب إف

األمة استيفاؤه أك ماالن قبضو كليو، كرقيقنا فتسمع دعواه التدبَت كرعليق العتق بصفة كدعول 
(، (ٖ)االستيبلء كٓتبلؼ الص  كاجملنوف إللغاء عبارهتما ذمي ال حريب  )ملتـز  ً لؤلحكاـ

ما مر.  كمعاىد كمستأمن؛ لعدـ التزامهه ألحكامنا بدليل أنو ال قطع عليهه ابلسرقةً 
، رسمع دعول األخَتين على مثلهما كعلى ذمي كمسله بل اٟتريب نفسو رصح نعم

ُب األماف أف األسَت لو اشًتل منو شراء صحيحنا لزمو أف  (ٗ)مر دعواه ُب بعض الصور ١تا
                                                 

فاية النبيو ) (ُ)  (.ِِٗ/ٓ(، الغرر البهية )ِٗٗ/ِ(، اإلسعاد )ُٕٕ/ُٖانظر:ً 
 (.َُّ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٖٔ/ُّ(، البياف )ِْٓانظر: التنبيو )ص:  (ِ)
 (.ّّٖ/ْالتدريب ) (ّ)
 (.ََّ/ٔاج )(، مغٍت احملتْٓٗ/ُِ(، العزيز )ِٕٗ/ُٔانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ْ)
 (.َُّ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُِٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ّٕٓ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب ) (ٓ)
 (.  ْٔٔانظر: )ص:  (ٔ)
 (.ِّْ/ٓ(، الغرر البهية )ّّٗ/ْ(، التدريب )ّٓٗ/ّانظر: ا١تهذب ) (ٕ)
 (.َُْ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: َُ/ٗ(، النجه الوىاج )ٔ/ُُانظر: العزيز ) (ٖ)
 (.  َُْانظر: )ص:  (ٗ)
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 يبعث إليو ٙتنو أك فاسد معينة فحينئذ رصح دعواه ذلك. 
فيما لو دخل حربياف دراان نأماف فقتل أحدمها اآلخر فإذا قدـ  ولذلك تصح دعواه

ىو ا١تدعى بو أالف الظاىر ك  )خفًيا(أمرنا  )يذكر(كارث ا١تقتوؿ ٝتعت دعواه على قارلو، 
ر أمرنا يوافق الظاىر ، كلذلك جعلت البينة على (ُ)ٓتبلؼ ا١تدعى عليو فإنو الذم يًذ

ا١تدعي؛ ألهنا أقول من اليمُت اليت حصلت على ا١تنكر لينجرب ضعف جانب ا١تدعى بقوة 
ػػأف يسله زكجاف قبل الوطيء فيقوؿ )كػػ(حجتو كضعف حجة ا١تنكر بقوة جانبو، كذلك 

فالنكاح ابؽ كرقوؿ الزكجة: بل مرربنا فالنكاح زائل فهو مدع ألف ا١تعية  منا مًعا()أسلالزكج: 
 . (ِ)خبلؼ الظاىر كىي مدعى عليها؛ ألف التعاقب ىو الظاىر

الزكجة ىنا، كا١تدعى عليو من ال ألى أك سكت  (ّ)وقيل : ا١تدعي من ألى كسكوروً 
اين  لف ىو كيستمر النكاح ًالزكج فعلى األكؿ ٖتلف ىي كيررفع النكاح كعلى الث

ُب نكاح ا١تشرؾ رصديقو مبٍت على الضعيف فإف قاؿ ٢تا قبل قبضها  (ْ)فًتجيح الشيرُت
ا١تهر أك بعده أسلمت قبلي ببل نكاح كال مهر كقالت: بل معنا صدؽ ُب الفرقة ببل مُت كُب 

ظاىر كاألمُت من أف التعاقب ىو ال (ٓ)ا١تهر بيمينو على األكؿ؛ ألف الظاىر معو ١تا مر
 ا١تصدؽ كُب الرد مينو مدع لزعمو الرد الذم ىو خبلؼ الظاىر. 

أف يكلف البينة لكن ١تا أثبت يده لعوض ا١تالك كقد ائتمنو ٓب  سن  وكاف القياس
، كمقتضى التعريفُت ال أتلف غالبنا فلو ادعى (ٔ)ركليفو ذلك، كعلى الثاين ىو مدعى عليو

ا ُب يده فزيد مدع عليهما إذ الظاىر براءة ذمة عمرك كفراغ يده زيد ديننا ُب ذمة عمرك كعينن 
                                                 

رة ُب الفقػػػػػػػو الشػػػػػػػافعي )ص: ُّٓانظػػػػػػػر: منهػػػػػػػاج الطػػػػػػػالبُت )ص:  (ُ) (، الػػػػػػػنجه الوىػػػػػػػاج َُٓ(، التػػػػػػػًذ
(َُ/ّٗٔ.) 

 (.ّّٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ِِٗ/ٓ(، الغرر البهية )َُْانظر: شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص:  (ِ)
 (.ِٖٗ/ْأسٌت ا١تطالب )(، ٕ/ُِ(، ركضة الطالبُت )َّْ/ٕانظر: الوسيط ) (ّ)
 (.ٖ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُْٓ/ُّانظر: العزيز ) (ْ)
ره قبل بضعة أسطر. (ٓ)  ًذ
 (.َّٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٖ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُْٓ/ُّانظر: العزيز ) (ٔ)
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اف ألحد ا٠تصمُت على اآلخر مثل مالو عليو كقد جحده(ُ)من حق الغَت  ً جاز  (ِ)، كإذا
للمجحود حيث ادعى عليو اٞتاحد استيفاء دين لو عليو بشهود دين آخر أدل كٓب يعلموا 

ٟتقو حيث رساكاي جنسنا كقدرنا  )جاحد(حق مدع  )جحد(لو أيضنا  )وجاز(، (ّ)أداءه
كجحد قدر حقو إف زاد حق ا١تدعي فإف اختلف اٞتنساف جحد قدر قيمة حقو 

اف اٟتقاف غَت نقد للضركرة ((ْ))وتقاصا ل من الصوررُت كإف اختلف اٞتنس ًك ، (ٓ)ُبً 
اف لكل على اآلخر دين نق )ديِب نقد(ػػما يتقاص الغرماف ُب )كػػ(/ب[ ُٓٓ]ؿ/ د نأفً 

ثمن كقرض كمها   )َحاّل(كاحدة جنسنا كنوعنا كصحة كركسرنا كقد  )بصفة(كلو من جهتُتً 
ل ٔتثل ما عليو عناد فبل فائدة كخرج ابلدينُت  ل من الغرمُت، ألف مطالبةً  كإف ٓب يرضً 

 .(ٔ)العيناف كا١تعُت كالدين فبل يقاص ُب ذلك ا١تزايد اختبلؼ األغراض فيو
اف أك متقومنا لقلة  (ٗ)والشرح الصغّب (ٖ)ًعا للروضةتب (ٕ)وبقولو من زايدتو نقد غَت مثليناً 

                                                 

فاية النبيو ) (ُ)  (.َْْ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّٕٗ/َُ(، النجه الوىاج )ّّٗ/ُٖانظر:ً 
اإلنكػػار كا١تعرفػػة،واعبحػػود اعبحػػد (ِ) ، كال يكػػوف جحػػده جيحػػده جحػػدا كجحػػودا يقػػاؿ: : نقػػيض اإلقػػرارً 

 إال على عله من اٞتاحد بو.
 (.ُٗ/ُ(، ا١تصباح ا١تنَت )َُٔ/ّ(، لساف العرب )ُْٓ/ِانظر: الصحاح ) 
 .(ّٖٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٕ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُِٓ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
ػػذلك ، : ا١تماثلػػة، مػػن قػػو٢ته: قػػص ا٠تػػرب: إذا حكػػاه، فػػأداه علػػى مثػػل مػػا ٝتػػعأصػػل ا١تقاصػػة: تقاصػػا (ْ) ًك

ل كاحد منهما لصاحبو مثل ما لآلخر ُبٝتيت ا١تقاصة   .الدين؛ ألف علىً 
 (.َٓٓ/ِ) (، ا١تصباح ا١تنَتُُْ/ِ(، النظه ا١تستعذب )ّٖٔانظر: ا١تغرب ُب ررريب ا١تعرب )ص:  
 (.َْْ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِِٗ/ٓ(، الغرر البهية )ُُْانظر: شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص:  (ٓ)
 (.َٗٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َِّ/ٓالغرر البهية ) (،ِّٓ/ٕانظر: الوسيط ) (ٔ)
 (.ِٖٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ٕ)
 (.ِْٕ/ُِركضة الطالبُت ) (ٖ)
 (.َِّ/ٓرر البهية )(، الغّْٗ/ِانظر: اإلسعاد ) (ٗ)
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فقرب فيهما التقاص  (ِ)كمراْتة (ُ)االختبلؼ ُب النقد؛ ألف العقد عليهما ليس عقد مغابنة
ُب ا١تتقومات ا١تقتضي ٞترايف التقاص فيها على ما قالو  (ّ)ٓتبلؼ غَتمها، كجواز اٟتوالة

نقاًل عن  (ٓ)واعتماد الشيخْباألصل فبل يقاس عليو،  جاء على خبلؼ (ْ)البلقيٍت
اف   (ٔ)جرايف التقاص ُب ]الدايت[ األصحاب  ً ًما مر ٤تموؿ بقرينو ما ىنا على ما إذا

 اإلبل كرجع الواجب إٔب النقد ٚتعنا بُت الكبلمُت. (ٕ)الواجب النقد نأف أعوزت
اف أحد الدينُت (ٖ)كبقولو من زايدرو اان أيضنا "حىبٌل" ما لوً   حاالن كاآلخر مؤجبلن أكً 

 .يف األوىل (ٗ)اؼبرجح عند الشيخْبمؤجلُت كلو نأجل كاحد فبل رقاص كلو ابلًتاضي على 

                                                 

تب الشافعية، كىو ما يقتضيو السياؽ. (ُ) ما ُبً   ُب األصل "معاينو"، كىو خطأ، كا١تثبت ىو الصحيحً 
 : من الغنب: يقاؿ غبنو يغبنو غبنان أم: خدعو كأستغفلو ُب البيع كالشراء.واؼبغابنة 
 (.ُُِٗ(، القاموس احمليط )ص: ْٕ(، أنيس الفقهاء )ص: َُّ/ُّانظر: لساف العرب ) 
 .: نقل ما ملكو ابلعقد األكؿ ابلثمن األكؿ مع زايدة ربحاؼبراحبة (ِ)
 التوقيػػف علػػى مهمػػات التعػػاريف(، ٕٔ(، أنػػيس الفقهػػاء )ص: َُِانظػػر: التعريفػػات للجرجػػاين )ص:  

 (.َِّ)ص: 

 .نتقاؿالتحوؿ كاال :لغة اغبوالة (ّ)
 نقل الدين كٖتويلو من ذمة احمليل إٔب ذمة احملاؿ عليو.: اصطالًحا 
(، التعريفػات للجرجػاين ُْٗ(، التوقيػف علػى مهمػات التعػاريف )ص: ُِٔ/ُانظر: مشػارؽ األنػوار ) 

 (.ّٗ)ص: 
 (.َُُ/ِالتدريب ) (ْ)
 (.ُِٔ/ٗ(، ركضة الطالبُت )ِٗٓ/َُانظر: العزيز ) (ٓ)
تب الشافعية مثل: فتح اٞتواد )ُب األصل "الرب (ٔ) ما ُبً   (.َٖٓ/ّوايت" كا١تثبت ىو الصحيحً 
عػوزا: إذا ٓب يوجػد، كرجػل معػوز: ال شػيء  الشػيءإذا احتاج إليو فله يقدر عليػو، كعػوز  أعوزت: الشيء (ٕ)

 عنده، كالعوز: القلة.
 (.ّْٕ/ِ(، ا١تصباح ا١تنَت )ّٖٓ/ٓ(، لساف العرب )ِْٕ/ِانظر: النظه ا١تستعذب ) 
 (.ِٖٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ٖ)
 (.ِّٕ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ّٗٓ/ُّانظر: العزيز ) (ٗ)
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ُب الثانية النتفاء  (ّ)واقتضاه كالـ الشرح الصغّب (ِ)ورجحو البغوي (ُ)وجـز بو القاضي
 دمها قبل اآلخر.ا١تطالبة كألف التساكم غَت موثوؽ بو إذ قد  ل أحد األجلُت ٔتوت أح

 .(ٓ)وإف قواه البلقيِبخبلؼ ذلك فيو نظر  (ْ)وترجيح اإلماـ
بلـ الشيرُت جرايف ا٠تبلؼ ُب القدر ا١تسله فيو كليس  (ٔ)قاؿ يف اؼبهمات : كظاىرً 

ونص عليو ، (ٖ)والقاضي (ٕ)اؼباورديًذلك ببل خبلؼ المتناع االعتياض عنو صرح بو 
 انتهى. .ه (ٗ)الشافعي

اف ُب ذمة ا١تسله كلو ُب ذمة ا١تسله إليو مثلو ُب  أغبق بو غّب رأس ماؿ السلمو   ً إذا
الصفات فبل رقاص ىنا أيضنا لفوات القبض اٟتقيقي ا١تشركط ُب السله كبو مع ما قبلو يعله 

 ا١ترتلفي اٞتهة ابلسله كالقرض.  (ُُ)ًالقونوم  (َُ)ما ُب ٘تثيل اإلسعاد
اف  (ُِ)رقاص رررب عليو عتق ١تا ُب األـ غبلوؿويستثُب من التقييد ابلنقد وا  ً أنو إذا

ره السيد،  انت قصاصنا كإفً  للسيد على ا١تكارب مائة صاع حنطة حالة كحرؽ لو مثلهاً 
انت مؤجلو ٓب يكن قصاصنا إال  ما كجب مثل النجـو ًك كفيها أيضنا لو جٌت على مكاربوً 

                                                 

 (.َُٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْْٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َٖٓ/ٗانظر: ا١تهمات ) (ُ)
 (.ُْٔ/ٖالتهذيب ) (ِ)
 (.َُٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َِّ/ٓ(، الغرر البهية )ّٔٗ/ِانظر: اإلسعاد ) (ّ)
 (.ِْٓ/ُٗهناية ا١تطلب )انظر:  (ْ)
 (.َُُ/ِالتدريب ) (ٓ)
 (.َٖٓ/ٗا١تهمات ) (ٔ)
 (.ُِْ/ُٖاٟتاكم الكبَت ) (ٕ)
(، حاشػػػية العبػػػادم علػػػى الغػػػرر البهيػػػة ٖٓٓ/ّ(، ٖتريػػػر الفتػػػاكم أليب زرعػػػة )َٖٓ/ٗانظػػػر: ا١تهمػػػات ) (ٖ)

(ٓ/َِّ.) 
 (.ٗٔ/ٖاألـ ) (ٗ)
 (.ّْٗ/ِاإلسعاد ) (َُ)
 .(ُِْونوم )ص: شرح اٟتاكم الصغَت للق (ُُ)
 (.ٕٔ/ٖاألـ ) (ُِ)
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 ١تكارب كحده فربضاه مع سيده أكٔب.كإذا جاز ذلك يرضي ا (ُ)إف شاء ا١تكارب دكف السيد
أف شرط التقاص أف يكوف الديناف  (ٓ)وصبع (ْ)عن النص (ّ)كاإلسنوي (ِ)ونقل الزركشي

اف سلمُت فبل رقاص كإف رراضيا المتناع االعتياض عنهما.   مستقرين فإفً 
اف الديناف نقدين من جنسُت   والطريق  ً ل إٔب حقو من غَت أخذ فيما إذا  ً ُب كصوؿ

ه كداننَت أف أيخذ أحدمها ما على اآلخر ٍب جيعلو عوضنا عما عليو، ك يرده إليو؛ ألف دفع ًدراى
ل ما على ٔ()العوض عن النقد ُب الذمة جائز اان عرضُت من جنسُت أف يقبضً   ً ، كفيما إذا

اآلخر فإف قبض كاحد ٓب جيز رده عوضنا على اآلخر؛ ألنو بيع عوض قبل القبض إال إف استحق 
اف أحدمها نقد أك قبض العرض مستحقو جيوز لو رده عوضنا  ذلك بقرض أك إربلؼ، كفيما إذاً 

اف ٙتننا  . (ٕ)عن النقد إف ٓب يكن دين مسله كُب عكسو منع ذلك إال ُب ٨تو قرض أكً 
ما ُب الركضة واإلقراض وإذا امتنع كل من التسليم كىو شامل ١تا  (ٖ)جنبا حىت يسلماً 

من التسليه أم: مع امتناعهما من رعجيز ا١تكارب كإال فبل ٞتواز  إذا امتنع السيد كا١تكارب
و األداء  )أخذ(ٖتصل  )وبال فتنة(، كإف قدر عليو (ٗ)الكتابة من جهة العبد كجواز رًر
ه ما يستحقو ُب يد غَته ]ؿ/ (ُ)الشرص إف شاء استقبلالن ال من ]إذف[ /أ[إف  ُٔٓحًا

                                                 

 (.ٕٓ/ٖاألـ ) (ُ)
 (.َٕٓ/ِالديباج ) (ِ)
 (.َٖٓ/ٗا١تهمات ) (ّ)
 (.ٗٔ/ٖاألـ ) (ْ)
 (.َُٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْْٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُِْ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٓ)
ا١تطالػػػػػػػب  (، أسػػػػػػػٌتُّْ(، شػػػػػػػرح اٟتػػػػػػػاكم الصػػػػػػػغَت للقونػػػػػػػوم )ص: ّْٗ/ٖانظػػػػػػػر: ْتػػػػػػػر ا١تػػػػػػػذىب ) (ٔ)

(ْ/ْْٗ.) 
 (.َُٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِْٕ/ُِ(، ركضة الطالبُت )َْٓ-ّٗٓ/ُّانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.ِْٕ/ُِركضة الطالبُت ) (ٖ)
 (.ََٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِّْ/ٓ(، الغرر البهية )ِِْ/ٖانظر: البياف ) (ٗ)
ػذا جػاء ُب  ُب األصل: "من غَت إذف"، كىو خطأ، يػدؿ عليػو السػياؽ، كالصػواب بػ (ُ) دكف لفظػة "غػَت"، ًك

 (.َٖٓ/ًّتب الشافعية، منها: فتح اٞتواد )
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ما ْتثو ا ٓتبلؼ من يده يد أمانة كىو ابذؿ  (ُ)ألذرعيًانت يده يد عادية أك ُب حكمهاً 
للماؿ فبل جيوز األخذ بغَت إذنو كعلمو كال دخوؿ منزلو لذلك كإف ٓب أف ضررنا ١تا فيو من 

 . (ِ)األذل كاإلرىاب يظن الذىاب بل سبيلو الطلب
ه، كإمنا  أما إذا كاف يَبتب على أخذه ٦تا استحقو فتنة فبل جيوز لو بل يلزمو الرفع للحًا

اف غَت عقوبة   ً ًقصاص كحد قذؼ كرعزير فليس لو   )ال عقوبة(أيخذ ما يستحقو إف
االستقبلؿ ابستيفائها بل يلزمو الرفع إٔب القاضي لعظه ا٠تطر فيها، كلبلحتياط ُب إثباهتا كُب 

استيفائها على ما يقتضيو السياسة زجرنا عنها
ل (ّ) ، كمثلها سائر العقود كالفسوخ فبلبد ُبً 

إٔب القاضي، كلو قتل من ال كارث لو قبلت فيو شهادة اٟتسبة دكف دعول كذلك  من الرفع 
 .(ْ)ًاؼ ُب الرفع إليو كمثلو من ٖتته قتلو

اف ببادية بعيدة عن السلطاف  (ٓ)واستثُب اؼباوردي من ذلك من لو رعزير أك حد قذؼ ًك
أال منع من استيفاء  ما لو انفرد ْتيث ال يرل قاؿ: فينبغي (ٔ)فلو استيفاؤه، كابن عبدالسبلـ

 القود السيما إذا عجز عن إثبارو.
لب ينتفع بو  )لو(ثبت  )ما(أف أيخذ  وجيوز لو سرجُت كجلد ميتة ًك كلو اختصاصناً 

سر الباب كال نقب بلمهه (ٕ)لكن ال جيوز لوً  ما يومي إليوً   ً ؛ (ٖ)اٞتدار إذا رعُت طريقنا
يلـز من جوازه ُب األقول جوازه ُب  ألهنه ٓب يتعرضوا إال للماؿ، كىذا ضعف منو فبل

األضعف، كقولو: ببل فتنة حاؿ عن مصدر دؿ عليو أخذ فهي مقدمة على عاملها 
                                                 

 (.ّٖٔ/ْ(، حاشية الرملي على أسٌت ا١تطالب )ّٖٗ/ِانظر: اإلسعاد ) (ُ)
 (.َُْ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّٖٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُّٗ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ِ)
 (.ّ/ُِضة الطالبُت )(، رك ُْٔ/ُّ(، العزيز )ّٗٗ/ٕانظر: الوسيط ) (ّ)
 (.ََْ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُٕٓ/ّ(، ٖترير الفتاكم أليب زرعة )ّٗٗ/ِانظر: اإلسعاد ) (ْ)
 (.ْْٓ/ُّاٟتاكم الكبَت ) (ٓ)
 (.ُٖٗ/ِقواعد األحكاـ ُب مصاّب األانـ ) (ٔ)
 .: مصدر نقب الشيء نقبا: خرقو، كاسه ا١تكاف ا١ترركؽ أيضا: نقبالنقب (ٕ)

 (.ُّٗ(، القاموس احمليط )ص: ٕٓٔ/ُ(، لساف العرب )ِِٕ/ُانظر: الصحاح )
 (.ْ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُْٖ/ُّ(، العزيز )ُّٓ/ٖانظر: التهذيب ) (ٖ)
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أخذ أم:  (ُ)كصاحبها كىو جائز ُب مثل ذلك، كال ُب عقوبة ٔتعٌت غَت حاالن من ]مفعوؿ[
وف ا١تأخوذ غَت عقوبة. وف األخذ ببل فتنة كحاؿً   أخذ مالو حاؿً 

اف  )فباطل(ماؿ مدين لو مقر  )من( أيخذ استقالاًل  للدائن أف )و( بو أك جاحد كإفً 
الذم مطلو بو أك جحده ١تا  )جنس دينو(لو عليو بينة أك رجي إقراره لو رفعو إٔب القاضي 

١تا قالت: اي رسوؿ  (ّ)"خذي ما يكفيك وولدؾ ابؼبعروؼاهنع هللا يضر : " (ِ)صح من قولو ملسو هيلع هللا ىلص ٢تند
ل إف أاب سفياف رجل شحيح كأنو ال يعطيٍت ما يكفيٍت ككلدم إال ما أخذرو سرًّا كىو ال 

فتول كليس حكمنا على  "خذم"يعله فهل علي ُب ذلك شيء، كىذا بناء على أف قولو: 
 غائب، كسيأٌب ما فيو.

 .(ْ)مافكألف ُب الرفع إٔب القاضي مشقة كمؤنة كرضييع ز 
ُب جواز األخذ من ماؿ اٞتاحد الذم عليو بينة من جهة  (ُ)الشيخْب (ٓ)وانزع صبع

الفعل كاالستدالؿ بقضية ىند كيرد نأف الشيرُت ٓب ينفردا بتصحيح ذلك كنأف الزكجة 
كالولد كإف ركررت حاجتهما كشق فيها الرفع ٓتبلؼ الدين إال أف مشقة الرفع ُب الدين 

                                                 

مػػػا ُب اإلسػػػعاد ) (ُ) (، كىػػػو مقتضػػػى ّٕٗ/ُِب األصػػػل "مفقػػػوؿ"، كىػػػو خطػػػأ، كا١تثبػػػت ىػػػو الصػػػحيحً 
 السياؽ.

، أسػلمت عػاـ الفػتح بعػػد د منػاؼ القرشػية ا٢تامشيػػةىنػد بنػت عتبػة بػػن ربيعػة بػن عبػد مشػػس بػن عبػ :ىػي (ِ)
انػػت امػػرأة ٢تػػا نفػػس كأنفػػة كرأم كعقػػل،  روفيػػت ىنػػد ُب خبلفػػة اسػػبلـ زكجهػػا أيب سػػفياف بػػن حػػرب، ًك

 مهنع هللا يضر.  بكر الصديقعمر بن ا٠تطاب ُب اليـو الذم مات فيو أبو قحافة كالد أيب
 (.ّْٔ/ٖ(، اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة )ُِٖ/ٕ(، أسد الغابة )ُِِٗ/ْانظر: االستيعاب ) 
 ابب إذا ٓب ينفػػػق الرجػػػل فللمػػػرأة أف أتخػػػذ بغػػػَت علمػػػو، ًتػػػاب النفقػػػاتأخرجػػػو البرػػػارم ُب صػػػحيحو،   (ّ)

بػػػػػػرقه  ُّّٖ/ّ) ىنػػػػػػدابب قضػػػػػػية ، ًتػػػػػػاب األقضػػػػػػية(، كمسػػػػػػله ُب صػػػػػػحيحو،  ّْٔٓبػػػػػػرقه  ٓٔ/ٕ)
ُُْٕ.) 

فايػػػػػػة األخيػػػػػػار )ص: ُّٓ/ٖانظػػػػػػر: التهػػػػػػذيب ) (ْ) (، شػػػػػػرح اٟتػػػػػػاكم الصػػػػػػغَت للقونػػػػػػوم )ص: ٓٔٓ(،ً 
ُْْ.) 

فاية النبيو )ََْ/ٕانظر: الوسيط ) (ٓ)  (.َْٓ/ِ(، الديباج )َٔٓ/ُٖ(،ً 
 (.ْ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُْٕ/ُّانظر: العزيز ) (ُ)
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ة ُب إقامة البينة كُب غَت ذلك ٦تا ال أفى قد يوازم رلك ا١تشقة أك أيضنا من حيث الكلف
عند رعذر جنس دينو كالتقييد هبذا من  )مث(رقرب منهما فبل ٘تنع من قياسها عليها، 

 .(ّ)واإلسنوي (ِ)كما اعتمده ابن الرفعةكيتعُت رقدًن النقد على غَته  )غّبه(نأخذ  (ُ)زايدرو
اف  (ٓ)والبلقيِباألمة عليها احتياطنا لئلبضاع، رقدًن غَت  (ْ)وحبث األذرعي أف ا١تدين لوً 

 ٤تجورنا عليو بفلس أك ميتنا كعليو دين ٓب أيخذ إال قدر حصتو اب١تضاربة لو علمها. 
أف (ٔ)فبل جيوز األخذ بغَت إذنو أما اؼبقر غّب اؼبماطل ، كلو األخذ من ماؿ غرًن غرموً 

بكر مثلو فلزيد أف أيخذ من ماؿ بكر ما لو على يكوف لزيد على عمرك دين كلعمرك على 
عمرك كإف رد الغرًن إقرار غرًن الغرًن لو أك جحد غرًن الغرًن استحقاؽ رب الدين على 
 ، ا أك مقرنا ٦تاطبلن الغرًن، كشرط ذلك إال أف ال يظفر ٔتاؿ الغرًن كأف يكوف غرًن الغرًن جاحدن

/ب[ ُٔٓد عمرك كإقرار بكر لو كال ]ؿ/كال منع من ذلك ر  (ٕ)ككقع ُب نسخ من الركضة
 جحود بكر استحقاؽ زيد على عمرك انتهى.

 . (ٗ)كغَتىه (ٖ)كفيها ٖتريف بزايدة كاك بعد كاك عمرك كمن ٍب حذفها ٥تتصركىا
أف يعله الغرًن نأنو أخذ من ماؿ غرمو حىت إذا طالبو  (ُ)ًما ْتثو غَت كاحد  ويلـز اآلخذ

                                                 

 (.ِٖٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ُ)
 (.ٓٔٓ/ًُٖفاية النبيو ) (ِ)
 (.ّٕٖ/ٗا١تهمات ) (ّ)
 (.ُُْ/ٓ(، حاشية اٞتمل )َُْ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّٕٖ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ْ)
 (.َّٗ/ْالتدريب ) (ٓ)
 (.ُٖٓ/ّ(، األنوار ألعماؿ األبرار )ُّٓ(، منهاج الطالبُت )ص: ُّٓ/ٖانظر: التهذيب ) (ٔ)
 (.ٕ/ُِركضة الطالبُت ) (ٕ)
(، حاشػػػػػػية العبػػػػػػادم علػػػػػػى الغػػػػػػرر البهيػػػػػػة ّّٖ/ٖ(، هنايػػػػػػة احملتػػػػػػاج )ِٖٓ/ِانظػػػػػػر: ركض الطالػػػػػػب ) (ٖ)

(ٓ/َِّ.) 
(، أسػػػػػػٌت ا١تطالػػػػػػب َِٕ/ّ(، ٖتريػػػػػػر الفتػػػػػػاكم أليب زرعػػػػػػة )ّٖٓ/ّانظػػػػػػر: األنػػػػػػوار ألعمػػػػػػاؿ األبػػػػػػرار ) (ٗ)

(ْ/ّٖٗ.) 
 (.َْْ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُِّ/ٓ(، الغرر البهية )ِْٗ/ِانظر: اإلسعاد ) (ُ)
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اف ىو الظآب فا جواز األخذ نأنو يؤدم إٔب رغرًن غرًن  (ُ)ندفع استشكاؿ البلقيٍتالغرًن بعدً 
 الغرًن مررُت مرة أيخذ الظافر كالغرًن ال يدرم كمرة أيخذ الغرًن. 

أف أخر بيعو مع  )وضمن(  ً األخذ ما أخذه من غَت جنس دينو حىت إذا قصر فيو
 حُت رلفو  التمكن منو فتلف قبل البيع ضمنو ابألًثر من قيمتو من حُت أخذه إٔب

ا من رعليلهه الضماف نأنو أخذه لغرضو  ًالغاصب فإف ٓب يقصر ضمنو بقيمة يـو التلف أخذن
، (ّ)بل أكٔب لعدـ إذف ا١تالك، كليس لو االنتفاع بو فإف فعل لزمو أجرة ا١تثل (ِ)]ًا١تستاـ[

نقص كال إبقاؤه رىننا بل عليو ا١تبادرة إٔب بيعو، فإف أخر لغَت عذر فنقصت قيمتو ضمن 
الغاصب ك٘تلك اٞتنس للمالك بناء  ،، كزايدرو قبل بيع عُت اٞتنس(ْ)القيمة ما ٓب يردهً 

 )كنقب(للوصوؿ إٔب األخذ  )ال ماتعْب طريًقا(من االحتياج إٔب ٘تلكو،  (ٓ)على ما أيٌب
ما ُب دفع الصائل؛ ألف من استحق شيئنا   ً سر لباب أك قفل فبل يضمنو ٞتدار ًك

 .(ٔ)استحق الوصوؿ إليو
اف اٟترز للدين كغَت مرىوف، كأف ال يكوف ٤تجورنا عليو (ٕ)قاؿ البلقيِب  ً : ك٤تلو إذا

إجارة ككصية ٔتنفعة.   ً بفلس لتعلق حق الغرماء بو، كمثلو سائر ما يتعلق بو حق الغَت

                                                 

 (.ُّٗ/ْالتدريب ) (ُ)
تػػػػػب اللغػػػػػة: مثػػػػػل: العزيػػػػػز  (ِ) تػػػػػب الشػػػػػافعية ًك مػػػػػا ُبً  ُب األصػػػػػل "ًا١تتسػػػػػاـ" كا١تثبػػػػػت ىػػػػػو الصػػػػػحيحً 

(ُّ/َُٓ.) 
، كىو واؼبستاـ  .عرض السلعة على البيع: مأخوذ من السـو

 (.ِٕٗ/ُ(، ا١تصباح ا١تنَت )َُّ/ُِ(، لساف العرب )ٕٓ/ُّانظر: هتذيب اللغة ) 
 (.ٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُُٓ/ُّ(، العزيز )َُْ/ٕسيط )انظر: الو  (ّ)
(، شػػػرح اٟتػػاكم الصػػػغَت للقونػػػوم ّٓٗ/َُ(، الػػػنجه الوىػػاج )ّٔٗ/ْانظػػر: شػػػرح مشػػكل الوسػػػيط ) (ْ)

 (.ُْٓ)ص: 
 (.  َّٔانظر: )ص:  (ٓ)
 (.ّّٗ/َُ(، النجه الوىاج )َْٓ/ِ(، الديباج )ُِٗ/ُٗانظر: هناية ا١تطلب ) (ٔ)
 (.ُّٗ/ْالتدريب ) (ٕ)



 

 

 
 

 اإلمداد شزح اإلرشاد البن حجز اهليتمي

444 

 . (ِ)األذرعي (ُ)[قالو]
ل بذلك أجنبينا ٓب جيز كلو فعل ضمن.(ّ)قاؿ القاضي  : كلو ًك

أنو ال يضمن الثقب كالكسر  (ٕ)وغّبمها (ٔ)والشيخْب (ٓ)كأصلو (ْ)نفوقضية كالـ اؼبص
اف معو بينة.  كإفً 

نأنو قادر على التحصيل ابلبينة فله يكن ذلك طريقنا لتحصيل  (ٖ)واستشكلو أبو زرعة
 اٟتق.

نأف ٦تاطلتو أك جحده سوغ ذلك عقوبة لو على أف إقامة البينة قد ال ٕتزئ  وجياب
على قدر حقو إذا ٓب يكن أخذ قدره فقط؛ ألنو ٓب أيخذ ٟتقو  زائد()ًأخذ   )و(خبلصنا، 

 )وابع(، (ٗ)مع العذر ٓتبلؼ قدر حقو فإف أمكن أخذ قدر حقو ضمن الزائد لتعديو نأخذه
الظافر بعُت جنس حقو بنفسو أك انئبو ما ظفر بو حيث ٓب يعله القاضي ابٟتاؿ كٓب يكن لو 

 .(َُ)بقكما اقتضاه تقييد الشيخْب السابينة 
 : بل ىي أكٔب من عله القاضي ألف اٟتكه بعلمو ٥تتلف فيو ٓتبلفو هبا.(ُُ)قاؿ بعضهم

                                                 

تػب الشػػافعية مثػل: أسػٌت ا١تطالػػب  (ُ) ػذلك ُبً  ُب األصػل "كقػاؿ" كا١تثبػت ىػػو مػا يقتضػيو السػػياؽ، كىػوً 
(ْ/ّٖٕ.) 

 (.َِْ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّٕٖ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ِ)
 انظر: ا١تصادر السابقة. (ّ)
 (.ُّْ/ّإخبلص الناكم ) (ْ)
 (.ّٔٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٓ)
 (.ْ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُْٖ/ُّالعزيز ) انظر: (ٔ)
 (.َِْ/ٕ(، الوسيط )ُّٓ/ٖ(، التهذيب )ُِٗ/ُٗانظر: هناية ا١تطلب ) (ٕ)
 (.ُٕٕ/ّٖترير الفتاكم ) (ٖ)
 (.َّْ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّٖٖ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٓ/ُِانظر: ركضة الطالبُت ) (ٗ)
ره قبل بضعة أسطر. (َُ)  سبق ًذ
 (.ُُْ/ٓ(، حاشية اٞتمل )َّْ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّٖٖ/ْالب )انظر: أسٌت ا١تط (ُُ)
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األكؿ ٔتا إذا ٓب  صل مؤنو كمشقة فوؽ العادة كإال استقل، كقياسو  (ُ)وقيد البلقيِب
اف من غَت جنس حقو   ً جرايف ذلك ُب الثاين أيضنا، كإمنا يبيع بيعة البلد الغالب كإف

ما لو ظفر بثوب كالدين حنطة فيبيعو  كيشًتل بو جنس حقو إف ٓب يكن من نقد البلدً 
 .(ِ)ابلنقد ٍب يشًتيها بو
بغَت أم:  (ٓ)أف لو شراؤىا بو كيدؿ لو قوؿ الشيرُت (ْ)عن احملققْب (ّ)وحكى اإلماـ

بلمهما  ُب التفليس. (ٔ)عدؿ ا١ترىن أف يبيعو ّتنس حق ا١ترهتن جاز كيوافق األكؿً 
نأنو إمنا رعُت البيع ىنا كُب التفليس ابلنقد للتهمة، ىذا كرعدد الغرماء  (ٕ)وفرؽ أبو زرعة

اف غَت اٞتنس ٦تا  ه ُب مسألة الرىن لبعده عن التهمة كعدـ ا١تزاٛتة، كلوً  ٍب ٓتبلؼ اٟتًا
اف لو أف  يسرع إليو الفساد كٓب جيد مشًتاين ُب اٟتاؿ كلو أخره لذىبت ماليتو أك معظمهاً 

  .(ٖ)كما حبثو األذرعيحقو ابلقيمة  يتملكو بدالن عن
كأخذ الزائد كرعذر بيع قدر حقو ابع اٞتميع كرد ما زاد  ولو مل ديكن أخذ قدر حقو فقط

 (َُ)عن اإلماـ (ٗ)كما نقلو الشيخافلذلك، كلو ابعو ك٘تلك ٙتنو فوفاه ا١تدين رد إليو قيمتو 
 لكن ْتثا أنو ال أيخذ شيئنا كال يرد شيئنا.

ما ظفر بو من  /أ[ُٕٓد الغاصب العُت إٔب ا١تالك كقد ٘تلك ٙتن ]ؿ/ما لو ر  وفارؽ
مالو فإنو يرد قيمة ما أخذه كابعو، نأف يبيع األخذ ىنا ك٘تلكو الثمن انزؿ ٔتنزلة دفع الغرًن 

                                                 

 (.ُِّ/ٓ(، الغرر البهية )ُٕٗ/ّ(، ٖترير الفتاكم )ْٗٗ/ِانظر: اإلسعاد ) (ُ)
 (.ِٖٓ/ّ(، األنوار ألعماؿ األبرار )ٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ِّٓ/ٖانظر: التهذيب ) (ِ)
 (.ُُٗ/ُٗانظر: هناية ا١تطلب ) (ّ)
فاية النبيو )ُْٗ/ُّيز )انظر: العز  (ْ)  (.ُِّ/ٓ(، الغرر البهية )ْٔٓ/ُٖ(،ً 
 (.ٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُْٗ/ُّانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ُِْ/ْ(، ركضة الطالبُت )ُٗ/ٓانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ُٕٗ/ّٖترير الفتاكم ) (ٕ)
 (.ّٖٖ/ْ(، حاشية الرملي على أسٌت ا١تطالب )ْٖٗ/ِانظر: اإلسعاد ) (ٖ)
 (.ٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )َُٓ/ُّ: العزيز )انظر (ٗ)
 (.ُِٗ/ُٗانظر: هناية ا١تطلب ) (َُ)



 

 

 
 

 اإلمداد شزح اإلرشاد البن حجز اهليتمي

434 

ما  كما داـ ا١تغصوب ابقينا فهو للمستحق كالقيمة رؤخذ للحيلولة، فإذا رد العُت رد القيمةً 
كىنا ا١تستحق الدين فإذا ابع كأخذ ٓب يرد شيئنا كال يعطى شيئنا،  لو دفع القيمة بنفسو

فيما إذا ظفر ابٞتنس أك بغَته فباعو كحصل بثمنو اٞتنس فبلبد لو فيهما  جنسو( )وسبلك
ما قالو الشيراف  .(ُ)من ٘تلكو بدالن عن حقوً 

 (ْ)نومأنو ال ملكو ٔتجرد أخذه لكن اعًتض اإلس (ّ)كأصلو (ِ)وقضيتو ككالـ اؼبصنف
نأف ىذا الفعل إمنا جيوز ١تن يقصد أخذ حقو إذ لو أخذه ليكوف رىننا عنده ْتقو ٓب جيز 

ما مر  ً ما صرح بو ٚتع متقدموف(ٓ)كضمن  ً فى  ً ، فإذا كجد القصد ميقىارانن لؤلخذ
(ٔ) 

ذا األذرعي (ٕ)ككافقو البلقيٍت : فمعٌت يتملكو يتمولو كيتصرؼ فيو، كربعهه (ٗ)ٍب ]قاؿ[ (ٖ)ًك
شيالز   . (َُ)ًر

اف دراىه مكسرة عن صحاح وللظافر جبنس حقو  ، )ورديًئا عن جيد(أف يتملكو كلوً 
ا عن ردمء ١تا فيو من الزايدة على  )ال عكس(ألنو مسقط لبعض حقو  فبل يتملك جيدن

حقو كال صحاحنا عن مكسرة
لذلك فليبعها بداننَت كيشًتل هبا  ،كقيمة الصحاح أًثر، (ُُ)

ا، كال يبيعها بدراىه مكسرة ال متفاضبلن للراب كال متساكاين أم: دراىه مكسرة كيتملكه

                                                 

 (.ْ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُْٖ/ُّانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ُّْ/ّإخبلص الناكم ) (ِ)
 (.ْٔٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ّ)
 (.ّٖٔ/ٗا١تهمات ) (ْ)
 (.  ِٕٔانظر: )ص:  (ٓ)
 (.ِّٓ/ٖ(، التهذيب )َُٗ/ُٗ(، هناية ا١تطلب )ُْٓ-ُْْ/ُٕانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٔ)
 (.ُّٗ/ْالتدريب ) (ٕ)
 (.ّّٔ/ٖ(، هناية احملتاج )ّٖٖ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٖ)
 (.ّٖٖ/ُْب األصل "قبل"، كىو خطأ، كا١تثبت من أسٌت ا١تطالب ) (ٗ)
 (.َْٓ/ِالديباج ) (َُ)
 (.  ّٖٖ/ْأسٌت ا١تطالب )(، ّٓٗ/َُ(، النجه الوىاج )ُُٓ/ُّانظر: العزيز ) (ُُ)
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ما ىو الغالب لئلحجاؼ بردم كجيد أعه من رعبَت  (ّ)، كرعبَته(ِ)ابلغرًن (ُ)كقيمتها أًثرً 
 ٔتكسر كصحيح.  (ْ)أصلو

ما ىو ظاىر  أما إذا تساوت الصحاح اؼبكسرة قيمة ورواًجا فيجوز أخذ أحدمها عن األخرً 
وهنا ملزمة كما  )الدعوى(صحة  )وشرط(حاؼ حينئذ، إذ ال إج لتسمع كٖتوج إٔب اٞتوابً 

انت أك غَته  ً ادعى فيها معلومنا كإمنا يتحقق ىذا الثاين نأمور منها ُب الدعول لعُت نقدنا
()ٓ ،

 للملك فيها عن ا١تدعي عليو أك عمن انتقلت منو إليو بنحو شراء أك ىبة إٔب ا١تدعي. )ذكر تلق(
للمدعى عليو هبا قبل الدعول استصحاابن  )أقر(ًاف ا١تدعي قد   )إف( َبط ذلكوإمنا يش

ر ذلك  )ال ١تؤاخذرو إبقراره ُب ا١تستقبل إٔب أف يثبت خبلفو فبل يكوف الدعول رلزمو إال بًذ
من القاضي ٍب  )حبكم(منو  )نزع(ًاف بيده شيء فادعى عليو بو كأثبت الدعول ٍب   إف(

ر ]رلقي ا١تلك[ادعاىا من انتزعت منو فإ كبينتو بينة داخل؛  (ٕ)ًاألجن   (ٔ)نو ال  تاج إٔب ًذ
انت لو فيقدـ على بينة األخذ،  من  )ذكر جنسو(خالص  )لنقد(ُب الدعول  )و(ألف اليدً 

 (ٗ)أك سابورم (ٖ)]ًقاساين[ )ونوعو(ذىب أك فضة كقد يغٍت النوع عنو نظَت ما مر ُب السله، 

                                                 

، يقػاؿ أجحفهػه الػدىر أم: استأصػلهه، أخذ الشػيء كاجًتافػوكىو اٞتحف كاجملاحفة: : من اإلجحاؼ (ُ)
 كأجحفت هبه الفاقة أم: أذىبت أموا٢ته كأفقرهته اٟتاجة.

 (.ُِ/ٗ(، لساف العرب )ِّٓ/ِ(، النظه ا١تستعذب )َٗ/ّانظر: احملكه كاحمليط األعظه ) 
 (.ّٖٓ/ّ(، األنوار ألعماؿ األبرار )ٔ/ُِ(، ركضة الطالبُت )َِْ/ٕانظر: الوسيط ) (ِ)
 (.ِٖٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ّ)
 (.ْٔٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ْ)
 (.ّٖٗ/َُ(، النجه الوىاج )ُْٖ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ٖ/ُِانظر: ركضة الطالبُت ) (ٓ)
لمتُت، كا١تثبت من الغرر البهية )ُب األصل فرا  (ٔ)  (.ِِّ/ٓغ ٔتقدارً 
 (.ُٓٗ/ِ(، اإلسعاد )ُٔ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ِّٖ/ُّانظر: العزيز ) (ٕ)
تب الشافعية: قاشػاين ابلسػُت كابلشػُت،  (ٖ) تب اللغة معناىا، كجاء ُبً  ُب األصل "قاشاين"، كٓب أجد ُبً 

أيػت أهنػه عػن معػٌت الػداننَت، فتكػوف ىػي األنسػب. انظػر: كعند الرجوع إٔب معٌت قاسػاين عنػد اللغػويُت ر 
 (.ّٗٔ/ُ(، أسٌت ا١تطالب )َُ/ٕاٟتاكم الكبَت )

 .القاساين كالسابورم بسُت مهملة فيهما نوعاف من الداننَت ٥تتلفاف ُب اٞتودة (ٗ)
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صح حيث رفاكرت القيمة كإال ٓب  تج إٔب بياهنما  (ُ)تو ]كركسره[كأراد بو ما يشمل الصفةً 
كزانن يتعارؼ  )وقدره(دين السله فاعتربا نأهنما فيو،  (ّ)والروايين (ِ)استثُب منو اؼباورديلكن 

من مثقاؿ ك٨توه ما ٓب يكن ذلك النقد ا١تدعى بو معركؼ القدر كإال ٓب يشًتط بياف قدره  
 شرعينا أك درمهنا شرعينا؛ ألهنما معركفاف.ًما إذا ادعى عليو دينارنا 

سائر ا١تثليات الختبلفو ابختبلؼ  واألوجو  ً أنو ال بد من بياف قدر الدرىه الفلوس كزانن
 .(ْ)األكقات

فى ذلك ُب البيع  وأفهم كالمو ذلك كإمناً  أنو ال يكفي إطبلؽ النقد كإف غلب كىوً 
ن النقود كال يتقيد ذلك بزمن الدعول ك٨توه؛ ألف زمن العقد يقيد صفة الثمن ابلغالب م

 .(ٓ)ليقدمو عليها
ما صرح بو الشيرافنعم كال  تاج إٔب  (ٔ)، مطلق الدينار ينصرؼ إٔب الدينار الشرعيً 

 (ٗ)ابلنقد أكٔب من رعبَت أصلو (ٖ)كالروضة (ٕ)بياف كزنو كُب معناه مطلق الدرىه كرعبَته
ر جنس ٙتن العوض ك  ذلك إذا الواجب عند ابلثمن؛ إليهامو اشًتاط ًذ إف رلف كليسً 

ر قيمتها ال أٙتاهنا، كللقاضي إذا ادعى دراىه ٣تهولة أف يقوؿ لو بُت أقل  رلف ا١تعركض ًذ
/ب[ ما يتحقق ٓتبلؼ ما إذا ادعى ثوابن ٣تهوالن فإنو ال رسمع دعواه إذ األكجو ُٕٓ]ؿ/

                                                                                                                                          

 (.ٔٔٓ(، القاموس احمليط )ص: ُُٖ/ُٓ(، لساف العرب )َُٖانظر: ٖترير ألفاظ التنبيو )ص:  
تػػب الشػػافعية. انظػػر:  (ُ) ػػذلك ُبً  ُب األصػػل "كركبػػَته"، كال معػػٌت لػػو ىنػػا، كا١تثبػػت ىػػو الصػػواب، كىػػوً 

 (.َُٓ/ّفتح اٞتواد )
 (.ِْٗ/ُٕاٟتاكم الكبَت ) (ِ)
 (.ّٕٗ/ُْْتر ا١تذىب ) (ّ)
 (.ِِّ/ٓ(، الغرر البهية )ِٓٗ/ِ(، اإلسعاد )ِِٕ/ّانظر: ٖترير الفتاكم ) (ْ)
 (.َْٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َّٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِٓٗ/ِانظر: اإلسعاد ) (ٓ)
 (.ٖ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُٔٓ/ُّانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ِٖٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ٕ)
 (.ٖ/ُِركضة الطالبُت ) (ٖ)
 (.ْٔٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٗ)
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ؿ أك بغصب ثوبو مثبلن ٓب ، كلو ادعى معلومنا فشهد شاىداه ابإلقرار ٔتجهو (ُ)لؤلخذ ابألقل
 )ؼبضبوط(ُب الدعول  )و(، (ِ)يصفاه لغت شهادهتما إذ رعترب مطابقة الشهادة للدعول

ر  )اتلف مثلي(ُب دعول  )و(ابلصفة من مثلي أك متقـو ابؽ،  نأف يصفو  )صفة سلم(ًذ
ر صفات السله ر قيمتو المتيازه بًذ  .(ّ)ا١تدعي بصفات السله كإف ٓب يًذ

ر ، لو بقي انعم ١تالك الغاصب بغَت بلد الغصب كا١تغصوب ابؽ كلنقلو مؤنة اشًتط ًذ
ما قالو البلقيٍت  ً يكن ا١تدعي  )وإال(؛ ألهنا ا١تستحقة حينئذ فإذا رده ردىا إليو، (ْ)قيمتو

متقـو  جواىر ًك سيف ٤تلي ًك  ً ػتلف كالواجب ُب صحة )فػػ(مضبوطنا كال اتلفنا مثلينا
ر  رىا  فيها فيقوؿ: )قيمة(الدعول ًذ ذا إذ ال يعله ا١تدعى حينئذ بدكف ًذ جوىر قيمتوً 

 .(ٓ)كألهنا الواجب ُب صورة ا١تتلف
ر شيء من الصفات لكن ْتث ابن  (ٕ)ًغَته  (ٔ)وأفهم كالمو ر القيمة ًذ أنو ال جيمع ًذ

ر شيء من اٞتنس فيقوؿ: عبد قيمتو مائة، ٍب احمللى بذىب يقـو  (ٖ)النقيب أنو جيب ًذ

                                                 

 (.ِّٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُُ/ُِ(، ركضة الطالبُت )َُٔ/ُّانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ِّٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُُ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُٗٓ/ُّانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ُْٗ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: َِّ/ٖ(، التهذيب )ُِٔانظر: التنبيو )ص:  (ّ)
 (.ّْٗ/ْالتدريب ) (ْ)
فاية النبيو )ِِٗ/ُٕانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٓ)  (.َْٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُُْ/ُٖ(،ً 
 (.ِٖٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ٔ)
 (.ِّّ/ٓ(، الغرر البهية )ْٓٗ/ِ(، اإلسعاد )ُّٓانظر: مهاج الطالبُت )ص:  (ٕ)
 (.ََّ/ٖالسراج على نكت ا١تنهاج ) (ٖ)
ىػػ،  ٕٗٔىػ، روُب سػنة َٕٔكلد سنة  أٛتد بن لؤلؤ الركمي شهاب الدين ابن النقيب: وابن النقيب ىو 

نا خاشػػعا قانعػػا ًػػاف أبػػوه ركميػػا مػػن   ،عا١تػػا ابلفقػػو كالقػػراءات كالتفسػػَت كاألصػػوؿ كالنحػػو ًػػاف كقػػورا سػػًا
ية فوقع ُب سهه بعض األمراء فرابه كأعتقو كابشر النقابة لبعض األمراء فعرؼ ابلنقيب  .نصارل أنطًا

 الػػػػدرر الكامنػػػػة ُب أعيػػػػاف ا١تائػػػػة الثامنػػػػة(، َْٔ)ص:  العقػػػػد ا١تػػػػذىب ُب طبقػػػػات ٛتلػػػػة ا١تػػػػذىبانظػػػػر:  
 (.  ُِٔ/ُ) التحفة اللطيفة ُب اتريخ ا١تدينة الشريفة(، ِِٖ/ُ)
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ذا جزمابعضو كعكسو كاحملل بو ىنا، لكنهما صححا ُب  (ُ)ى هبما يقـو نأحدمها للضركرةً 
اف من جنسو قاال: كال يلـز  (ِ)الغصب نقبلن عن اٞتمهور أف اٟتلي يضمن بنقد البلد كإفً 

عكسو  منو الراب فإنو إمنا جيرم ُب العقود ال ُب الغرامات، كرقوًن  مغشوش الذىب ابلفضةً 
أنو جواب على أف ا١تغشوش متقـو (ٓ)وغّبه (ْ)بو حامدىكذا ذكره الشيخ أ: "(ّ)قاال ، ًك

 فإف جعلناه مثلينا فينبغي أال يشًتط التعرض للقيمة".
أف الصحيح عدـ االشًتاط؛ ألف الصحيح أهنا  (ٕ)وغّبه (ٔ)وقضيتو كما قالو األذرعي

 مثلية بناء على جواز ا١تعاملة هبا كىو األصح. 
ر ا وعليو فينبغي حينئذ )ال يف لقيمة، كإمنا يشًتط العله اب١تدعى ُب األًثر اشًتاط ًذ

ادعت استحقاقو كطلبتو منو فتسمع دعواىا مع جهالة  (ٖ)من قاض ١تهر مفوضة فرض(
ه ال ُب دعول  )و(، (ٗ)ا١تفركض حاؿ الدعول؛ ألف القصد إنشاء رقدير يتوصل إليو ابٟتًا

دعواه عليو كإف ٓب يعُت  بشيء من مورثو لو فتسمع )وصية(إنساف على كارث ميت صدكر 
ال ُب دعول إنساف على آخر  )و(، (َُ)ا١توصي بو؛ ألف الوصية ٖتتمل اٞتهالة فكذا دعواىا

                                                 

 (.ٗ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُٔٓ/ُّانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ِّ/ٓ(، ركضة الطالبُت )ِْٕ/ٓانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ٗ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُٔٓ/ُّانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ُّٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِِٕ/ّ(، ٖترير الفتاكم )ٖٓٓ/ّاألنوار ألعماؿ األبرار ) انظر: (ْ)
 (.ْٓٗ/ِ(، اإلسعاد )ُْٗ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ّٖٗ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ٓ)
 (.ِّّ/ٓانظر: حاشية العبادم على الغرر البهية ) (ٔ)
 (.ُّٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ّٖٗ/َُالنجه الوىاج )(، ٖٓٓ/ّانظر: األنوار ألعماؿ األبرار ) (ٕ)
ر مهر، أك على أف ال مهر ٢تا.اؼبفوضة (ٖ)  : ىي اليت نكحت ببل ًذ
(، التعريفػات للجرجػاين )ص: ُْٔ/ِ(، الػنظه ا١تسػتعذب )ّٕٔانظر: ا١تغرب ُب ررريب ا١تعرب )ص:  

ِِّ.) 
 (.َِْ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ٗ/ُِ )(، ركضة الطالبُتُٕٓ/ُّانظر: العزيز ) (ٗ)
 انظر: ا١تصادر السابقة. (َُ)



 

 

 
 

 اإلمداد شزح اإلرشاد البن حجز اهليتمي

434 

ر الشركط اآلرية )إقرار(صدكر  منو لو بشيء كلو نكاحنا من غَت ًذ
لصحة اإلقرار  (ُ)

كإف  أك إجراء ماء ُب أرض حدكدىا فتسمع )فبر(ال ُب دعول استحقاؽ  )و( ،(ِ)ابجملهوؿ
تفاء بتحديد األرض كىذا من زايدرو (ّ)ٓب يعُت قدر الطريق كاجملرم  . (ْ)ًا

 أيضنا.  (ٓ)كبو جـز ُب ركضة
 )حكومة و(عليو استحقاؽ  )و(من الغنيمة  )رضخ(ال ُب دعول استحقاؽ  )و(

چ  چ  ڇ  ڇ  ژ من ماؿ الكتابة ا١تأمور بو ُب قولو رعأب:  )إيتاء(مكاربنا استحقاؽ 

ل منهه مع جهالة مدعاة ١تا مر ُب الفرض (ٔ)ژڇ  ڇڍ ، كىذه (ٕ)فتسمع دعولً 
، كدعول اإلبل ُب الدية ال يشًتط فيها (ٗ)، كمثلها دعول الغرة(ٖ)ا٠تمس األخَتة من زايدة

كقلنا  (َُ)التعرض للصفة، كدعول اإلبراء من اجملهوؿ فيما إذا ابع بشرط الرباءة من العيوب
 .بناء على صحتو وىو األصحيع ُب اإلبراء عُت إبل الدية يربأ عن العيب السابق ُب الب

، كدعول مشًتم عبد (ُُ)كدعول السله اٞتارية ا١تشًتطة لو ُب مسألتو السابقة ُب األماف
ابف حرنا على ابيعو مائة درىه من ٙتن آدمي ابعو منو فباف حرنا فتسمع دعواه كإف ٓب يصفو 

                                                 

 (.  ّٖٔانظر: )ص:  (ُ)
فاية النبيو ) (ِ)  (.ِّّ/ٓ(، الغرر البهية )ََْ/َُ(، النجه الوىاج )َْْ/ُٖانظر:ً 
 (.ُِْ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ٗ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُٕٓ/ُّانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ِٖٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ْ)
 (.ِٖٔ/ِركض الطالب ) (ٓ)
 (.ّّسورة النور، اآلية ) (ٔ)
ره قبل بضعة أسطر. (ٕ)  ًذ
 (.ِٖٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ٖ)
اف أك أنثى: الغرة (ٗ) راً   .ىي النسمة من الرقيق ًذ
(، ا١تطلػػػع علػػػى ألفػػػاظ ا١تقنػػػع )ص: َّٓ(، ٖتريػػػر ألفػػػاظ التنبيػػػو )ص: ُُّ/ِانظػػػر: مشػػػارؽ األنػػػوار ) 

ْْْ.) 
 (.ُّٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٔٓٗ/ِ(، اإلسعاد )ُٕٓ/ُّانظر: العزيز ) (َُ)
 (.  ّٗانظر: )ص:  (ُُ)
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 ال إف عرفتو كشاىدت اٟتكه ْتريتو.لغرض التحليف ال إلقامة البينة ٔتا كقع إ
بلغ على كليو اإلسراؼ ُب النفقة فتسمع كإف ٓب يعُت لغرض ٖتليف الوٕب  ودعوى طفل

بلـ العزيز ُب الوصية نأنو ال رسمع  (ِ)/أ[ لكن صرح ُب ا١تساقاةُٖٓ]ؿ/ (ُ)ىذا ما اقتضاهً 
 دعول خيانة العامل ما ٓب يبُت ا١تالك قدر ما خاف بو.

ف ا١تالك يسهل عليو التبيُت ُب اٞتملة ٓتبلؼ الطفل فاغتفر فيو ما ٓب يغتفر ُب نأ وقد جياب
اف قصده رفع يد العامل ال  ّ()غَته على أف السبكي خالفو ُب الثانية فرجح السماع فيها أيضنا إذاً 

ر من الصور ا١تستثنيات كإف ٓب يعُت الشاىد أيضنا خبلفنا للقاضي  .ْ()رغرمو، كرصح الشهادة ٔتا ًذ
 .(ٓ): الشهادة أعلى شأانن الستقبل٢تا بقوة إجياب اٟتكه ٓتبلؼ الدعولوقولو

نأف الدعول أصل لصحة الشهادة كيلـز من اغتفاره ُب األصل ُب الفرع، كلو  جياب عنو
فالذم رجحو  (ٔ)أحضر كرقة فيها دعواه ٍب ادعى ما ُب الورقة كىو موصوؼ ٔتا مر

شي ُب الدعول  )و(ك إذا قرأه القاضي أك قرئ عليو، االًتفاء بذل (ٖ)كغَته (ٕ)الزًر
ر  ((ٗ))لعقار ر  (ُُ)ًما ُب أصلو  (َُ)ك٤تىىلَّة )جهة وبلد(ًذ تفاء عنو بًذ أنو حذفو ًا ًك

                                                 

 (.ِِٖ/ٕالعزيز ) (ُ)
 (.ْٕ/ٔالعزيز ) (ِ)
 (.ٖٓٗ/ِانظر: اإلسعاد ) (ّ)
فاية النبيو )ٗ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُٖٓ/ُّانظر: العزيز ) (ْ)  ً،)ُٖ/َْٔ.) 
فاية النبيو )ٗ/ُِانظر: ركضة الطالبُت ) (ٓ)  (.ٔٓٗ/ِ(، اإلسعاد )َْٔ/ُٖ(،ً 
 (.  ُّٔانظر: )ص:  (ٔ)
 (.َْٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُّٗ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٕ)
 (.َْٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُّٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٖٔٓ/ّانظر: األنوار ألعماؿ األبرار ) (ٖ)
الدار كالنرل قاؿ بعضهه كرٔتا أطلق على ا١تتاع كاٞتمع عقارات: العقار (ٗ)  .ًل ملك هبت لو أصلً 
 (.ِْْ)ص:  التوقيف على مهمات التعاريف(، ٕٗٓ/ْ(، لساف العرب )ُِْ/ِانظر: ا١تصباح ا١تنَت ) 

(َُ) .  ٤تلة: منزؿ القـو
تاب العُت )   (.ُْٔ/ُُ(، لساف العرب )ُّٕٔ/ْ(، الصحاح )ِٔ/ّانظر:ً 
 (.ْٔٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ُُ)
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 . (ُ)الًسكَّة
كأنو ُب  (ِ)بكسر السُت كىي الزقاؽ )وِسكة(فعبارة أصلو أكٔب،  ويف إطالؽ ذلك وقفة

ره البل أربعة فبل يكفي االقتصار على  )وحدود( (ّ)قيٍتمنو داخلها أك يسرة أك صدرىا ًذ
بلمو ما اقتضاهً  رىا معرفة، لكنو ٤تموؿ على ما إذا  (ٓ)وصرح بو أصلو، (ْ)ثبلثةً  حيث ًذ

ا ٦تا أفىت بو  تفى بو، كلو  (ٕ)وغّبه (ٔ)القفاؿٓب يعله إال بذلك أخذن ر حد ًا أنو لو عله بًذ
، كال (ُُ)بدمشق (َُ)ٔتكة، كدار الذىب (ٗ)ًدار الندكة  (ٖ)أغنت شهررو عن ٖتديده ٓب جيب

عبد  ر اٝتو فقطً  ل ما  صل العله بًذ بلمو، كال ُبً  ما أفهموً  ر القيمة ىناً  يشًتط ًذ
                                                 

 (.ِٖٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ُ)
 (.ِِٖ/ُ(، ا١تصباح ا١تنَت )ُْْ/َُ(، لساف العرب )ُُٗٓ/ْانظر: الصحاح ) (ِ)
 (.َّٓ/ْالتدريب ) (ّ)
 (.ِٖٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ْ)
 (.ْٔٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٓ)
 (.ِٔٔفتاكم القفاؿ )ص:  (ٔ)
فاية النبيو )ّٗ/ُِانظر: ركضة الطالبُت ) (ٕ)  (.ََْ/َُ(، النجه الوىاج )َْٗ/ُٖ(،ً 
 (.ُّٕ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّٔٗ/ُْ(، ْتر ا١تذىب )ِّٗ/ُٕانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٖ)
بلب، كىى دار جيتمعوف فيها للتشاكر، كجعلها بعػده الب: دار الندوة (ٗ) نػو عبػد الػدار، أحدثها قصٌى بنً 

ػػاف معاكيػػة اشػػًتاىا فجعلهػػا دار اإلمػػارة، ٍب أضػػيفت إليػػو بعػػد  كىػػى اليػػـو مضػػافة إٔب ا١تسػػجد اٟتػػراـ، ًك
 ذلك.

ن للهمداين )ص:    (.َٖٓ/ِ(، مراصد االطبلع )ِٕٗ/ٓ(، معجه البلداف )ٖٖٖانظر: األمًا
انػػػػت رسػػػػمى دار الفلػػػػوس اشػػػػًتاىا دار الػػػػذىب (َُ) كعمرىػػػػا دارا ىائلػػػػة لػػػػيس  نكػػػػز ا١تلكػػػػي الناصػػػػرمر:ً 

 .بدمشق دار أحسن منها كٝتاىا دار الذىب
(، الػدارس ُب اتريػخ ا١تػدارس ُُٖ/ّ(، ا١تػواعظ كاالعتبػار )ُْٓ/ُْللدمشػقي ) البداية كالنهايػةانظر:  

(ُ/ُٗ.) 
الذم بناىا كىو دمشػق بػن قػاين ىي قاعدة الشاـ كدار ملك بٍت أمية، ٝتيت ابسه صاحبها : دمشق (ُُ)

نعاف  .بن مالك بن ارفرشذ بن ساـ بن نوح عليو السبلـ، كقيل ٝتيت بدماشق بن منركد بنً 
 (.ِّٕ(، الركض ا١تعطار )ص: ّْٔ/ِ(، معجه البلداف )ٔٓٓ/ِانظر: معجه ما استعجه ) 
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بلمو ىنا )لنكاح(ُب الدعول  )و(، (ُ)كفرس معركفُت ما افتضاهً   (ِ)على امرأة أك رجلً 
ر شركطو ٨تو  (ْ)كنص عليو ُب األـ (ّ)كفيما أيٌب  ين عدوؿ ورًضا شرط()ويل وشاىدًذ

 .(ٓ)لصحة نكاحها نأف يقوؿ: رزكجتها بوٕب عدؿ، كالتقييد فيو بذلك من زايدرو
ة فيكفي  ويشَبط مع ذلك كصفو أيضنا نأنو أىل للوالية إال أف يكوف كاليتو ابلشًو

ره البلقيٍت ، كبشاىدم عدؿ كإف ٓب يعينهه كبرضاىا (ٔ)حينئذ أف يقوؿ: بوٕب يصح عقده ًذ
انت غ  )وفقد طوؿ(أم: خوؼ زان  )كبو تعنيت(يزيد قولو  )و(َت ٣تربه ىذا ُب اٟترة، إفً 

ر الرضى ُب األمة  (ٕ)أك من هبا رؽ )أمة(دعول النكاح على  )يف(ٟترة  لكن ال يشًتط ًذ
ما عله ٦تا مر ُب النكاح  ً ، كال العدالة ُب سيدىا؛ ألف صحة نكاحها ال يتوقف عليها

الدماء ّتامع رعذر ردارؾ الوطئ ا١تستوُب كالدـ كذلك لبناء أمر الفركج على  االحتياطً 
؛ ألف القصد ا١تاؿ كىو أخف شأانن كمن ٍب (ٖ)ا١تهراؽ ٓتبلؼ العقود ا١تالية كإف رعلقت نأمة

ر السفيو أك العبد أنو نكحها إبذف كليو أك  ٓب يشًتط فيها اإلشهاد كال بد مع ذلك من ًذ
اف ا ر إسبلـ األمة إفً  امالكو كمن ًذ لزكج مسلمنا كلو عبدن

(ٗ) . 
 واقتضاه كالـ (َُ)كما قطع بو الغزايلعقد النكاح كا١تاؿ ابلصحة  ومن وصف

                                                 

 (.َِٕ/ٓ(، الغرر البهية )ٖٓٗ/ِ(، اإلسعاد )ُٖٖ/ُُانظر: ركضة الطالبُت ) (ُ)
 (.ِٖٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ِ)
ره بعد بضعة أسطر. (ّ)  سيًذ
 (.ِْٔ/ٔاألـ ) (ْ)
 (.ِٖٖانظر: اإلرشاد )ص:  (ٓ)
 (.ّٓٗ/ْالتدريب ) (ٔ)
(، الغػػػػػػػرر البهيػػػػػػػة ِّْ(، شػػػػػػػرح اٟتػػػػػػػاكم الصػػػػػػػغَت للقونػػػػػػػوم )ص: ُْ/ُِانظػػػػػػػر: ركضػػػػػػػة الطػػػػػػػالبُت ) (ٕ)

(ٓ/ِّْ.) 
 (.ُّٔ/ُّ(، العزيز )ِّٕ/ٖ(، التهذيب )ُٓٓ/ُّانظر: البياف ) (ٖ)
 (.َْٕ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّّٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َٔٗ/ِانظر: اإلسعاد ) (ٗ)
 (.َْٕ/ٕالوسيط ) (َُ)
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الردة (ِ)وجرى عليو صاحب األنوار (ُ)الشيخْب  ً ، كال جيب التعرض عليها لعدـ ا١توانع
الرىن ُب غَته للتنزه ا١توانع فيشق اإلحاط ة كالعدة كالرضاع ُب النكاح كعدـ رعلق حق بوً 

 .(ّ)هبا، كألف األصل عدمها كمن ٍب ٓب جيب التعرض لؤلسباب ُب دعول ماؿ من غَت عقد
٦تا مر أنكحة الكفار قاؿ: فيكفي ُب الدعول هبا أف يقوؿ: ىذه  (ْ)واستثُب البلقيِب

ر ما يقتضي رقريره حينئذ، كيشًتط  زكجيت فإف ادعى استمرار نكاحها بعد اإلسبلـ ًذ
 كما نقلودعول أك أف يقولوا: كال نعله أنو فارقها كىي اليـو زكجتو رفصيلو الشهود ربعنا لل

 .(ٖ)/ب[ للمصنفُٖٓخبلفنا ]ؿ (ٕ)وأقراه وىو اؼبعتمد (ٔ)عن فتاوى القفاؿ (ٓ)الشيخاف
حيث ٓب يشًتط فيهه ذلك؛ ألف اإلقرار ابلنكاح  بو (ٗ)[اإلقرار] ويفرؽ بينو وبْب شهود

 ابلنكاح. ال يشًتط فيو التفصيل ٓتبلؼ الدعول
ُب النسخ ا١تعتمدة كشاىدين ابلياء مبُت ٨تو ما قبلو كما بعده على حذؼ  (َُ)وقولو

ما رقرر كىو جائز.  مضاؼً 
رت ما مر وتسمع دعوى اؼبرأة للنكاح ال  )مهًرا و(مع ذلك  )وإف مل َتدَِّع( (ُُ)كإف ًذ

اف حقنا  )نفقة( القسه؛ ألف النكاح كإفً  لو عليها مقصود كال غَتمها من حقوؽ الزكجيةً 

                                                 

 (.ُٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُٓٔ/ُّانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ٖٖٓ/ّاألنوار ألعماؿ األبرار ) (ِ)
 (.ِّْ/ٓهية )(، الغرر البُْ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُّٔ/ُّانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ّٓٗ/ْالتدريب ) (ْ)
 (.ُٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُٓٔ/ُّانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ِٓٔفتاكم القفاؿ )ص:  (ٔ)
(، أسػػٌت ا١تطالػػب ِّْ(، شػػرح اٟتػػاكم الصػػغَت للقونػػوم )ص: ٖٗٓ/ّانظػػر: األنػػوار ألعمػػاؿ األبػػرار ) (ٕ)

(ْ/ّّٗ.) 
 (.ُْٔ/ّإخبلص الناكم ) (ٖ)
لمة، كا١تثبت من حاشية العبادم على الغرر البهية )ُب األصل فراغ ٔت (ٗ)  (.ِّْ/ٓقدارً 
 (.ِٖٖانظر: اإلرشاد )ص:  (َُ)
 (.  ّٖٔانظر: )ص:  (ُُ)
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 .(ُ)٢تا أيضنا إذ يتعلق بو حقوؽ ٢تا فتثبتو كيتوصل بو إليها
ما لو قالت مطلقة: انقضت عدٌب قبل  وجوابو  ً ابإلنكار ليس طبلقنا، كييقبل رجوعو

اف ٢تا بينة أقامتها (ِ)الرجعة ٍب قالت: ]غىًلٍطت[ كإال فإف نىكىل حلفت  (ّ)فإف ٓب يرجع ًك
 . (ْ)كما قالو اؼباورديكغَتمها من حقوؽ الزكجية، كلو كطؤىا كاستحقت ا١تهر كالنفقة 

أف لو ذلك أك ظاىرنا أك زاؿ عنو ظن حرمتها، كإف حلف فبل شيء عليو، كلو أف  ومراده
ينكح أختها كأربعنا سواىا، كليس ٢تا أف رنكح غَته كإف اندفع النكاح ظاىرنا إٔب أف يطلقها 

 .(ٓ)أك موت
 إبعساره.  : أك رفسخ(ٔ)قاؿ البغوي
نأنو إمنا يتأرى على الضعيف كىو أهنا رستقل ابلفسخ من غَت رفع إٔب  (ٕ)ورد الرافعي

يف يفسخ أك أيذف ٢تا ُب الفسخ؟ انتهى.  القاضي كإال فيما ٓب يظهر لو النكاحً 
ما  اؼبتجو ما قالو البغوي: (ٖ)وقاؿ اإلسنوي كيكوف الضركرة ٣توزة الستقبل٢تا ابلفسخً 
 بغَت جنس حقو ابلبيع كاالعتياض . يستقل من ظفر

نت نكحتها فقد طلقتها ويندب للقاضي ُب  )و(، (ٗ)أف يتلطف بو حىت يقوؿ: إفً 

                                                 

 (.ّّٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِْْ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ُٔٔ/ُّانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ّّٗ/ُْب األصل "غلظت"، كىو رصحيف، كا١تثبت من أسٌت ا١تطالب ) (ِ)
بلمو: والغلط   .مصدر غلط: إذا أخطأ الصواب ُبً 
 (.ُٕٓ/ُٗ(، اتج العركس )َْٓ/ِ(، ا١تصباح ا١تنَت )ّّٔ/ٕانظر: لساف العرب ) 
فاية النبيو )ُٔ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُٕٔ/ُّانظر: العزيز ) (ّ)  ً،)ُٖ/ّٖٗ.) 
 (.ُّّ/ُٕاٟتاكم الكبَت ) (ْ)
(، شػػػػرح اٟتػػػػاكم الصػػػػغَت للقونػػػػوم )ص: ّٖٗ/ًُٖفايػػػػة النبيػػػػو )  (،ُٔ/ُِانظػػػػر: ركضػػػػة الطػػػػالبُت ) (ٓ)

ِْْ.) 
 (.َّّ/ٖالتهذيب ) (ٔ)
 (.ُٕٔ/ُّالعزيز ) (ٕ)
 (.ّْٗ/ٗا١تهمات ) (ٖ)
 (.َٗٓ/ّ(، األنوار ألعماؿ األبرار )ُٔ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُٕٔ/ُّانظر: العزيز ) (ٗ)
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ر أحد ىذه الثبلثة اشًتط أف  ((ّ)أو َخطَأ (ِ)أو ِشْبِهوِ  (ُ))ِلَقْتٍل ِذْكُر َعْمدٍ الدعول  كإذا ًذ
ونو   ً ر معو أف القارل قتلو حاؿ ة، أم: منفردنا ال م )وحده(يًذ أنو قتلو  )أو(ع شًر

ة،  )بشركة( ة البد من بياف  )و(أم: مع شًر ر الشًر بعدد الشريك نأف  )حصر(عند ًذ
، كيكفي قولو: أعله أهنه ال يزيدكف على عشرة، كإف ٓب يعله  يبُت ىل ىو كاحد أك اثناف مثبلن

ل من ادعى عليو معهه بعيشر الدية  .(ْ)عددىه ٖتقيقنا فلو ا١تطالبة علىً 
بياف ىذه األحواؿ الختبلؼ اٟتكه ابختبلفها كلتعلق الواجب اترة ابلقارل  ا اشَبطوإمن 

وف اٟتصر  )ال(، (ٔ)فبل يعرؼ من يطالب كال ٔتا يطالب إال ابلتفصيل (ٓ)كاترة بعاقلتو حاؿً 
أم: ُب دعول عمد يقتضي قصاصنا فبل يشًتط التعرض لو إذ ال فائدة لو لوجوب  )بعمد(

ل من ال اءالقود علىً   .(ٕ)شًر
 )ُعْب(ملتـز  )على مكلف(ًوهنا من مكلف ملتـز معُت ك   وشرط صحة الدعوى مطلًقا

أف ادعى ذمي استئجار  كإف ٓب يعله بينهما ٥تالطة أك شهدت قرائن اٟتاؿ بكذب ا١تدعيً 

                                                 

 : القصد.لغة العمد (ُ)
 الفعل كالشرص ٔتا يقتل غالبان. : قصداصطالحاً 

 (.ُِِ/ٓ(، مغٍت احملتاج )ِْٕ(، التوقيف على مهمات التعاريف )ص: َِّ/ّانظر: لساف العرب )
 بشيء لػيس مػن عادرػو أف يقتػل مثلػو، كلػيس مػن غرضػك قتلػو، فيصػادؼ قضػاء أف ررمى إنساانن  :شبو العمد (ِ)

 .ا فيقع ُب مقتل فيقتلكقدرن 
 (.َُِ)ص:  التوقيف على مهمات التعاريف(، َِّّ/(، لساف العرب )ِِْْ/انظر: النهاية ُب غريب اٟتديث ) 
 : مآب يتعمد.لغة اػبطأ (ّ)
 أف رقتل إنساان بفعلك من غَت أف رقصد قتلو، أك ال رقصد ضربو ٔتا قتلتو بو.: اصطالًحا 
 (.ٔٔ/ُ(، لساف العرب )ْْ/ِ(، النهاية ُب غريب اٟتديث )ِْٗانظر: ٖترير ألفاظ التنبيو )ص:  
فاية النبيو )ْ/َُانظر: ركضة الطالبُت ) (ْ)  (.ٔٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِْٔ/ُٖ(،ً 
 .ىه العصبة، كىه القرابة من قبل األب الذين يعطوف دية قتل ا٠تطأ: عاقلتو (ٓ)
 (.َْٔ/ُُ(، لساف العرب )ِٖٕ/ُّب غريب اٟتديث ) (، النهايةُٖٓ/ُ) هتذيب اللغةانظر:  

 (.ِْٓ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقزنزم )ص: ٕ/ٗ(، النجه الوىاج )ٓ/ُُانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ِٔٗ/ِ(، اإلسعاد )ٓ/َُ(، ركضة الطالبُت )ّٔٗ/ٔانظر: الوسيط ) (ٕ)
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، فبل يصح على ص  ك٣تنوف كال منهما لعدـ (ُ)أمَت أك فقيو لكنس بيتو كخدمة دكابو
 .(ِ)ى حريب كال منو حيث ٓب يظن لو أمافأىليتهما، كال عل

االلتزاـ ذىوؿ ىو الذىوؿ، كال على مبهه كال منو   (ْ)ذكر الشيخْب :(ّ)وقوؿ اإلسنوي
ل من ا١تتداعيُت جنيننا افً  حاؿ  (ٓ)ًأحد ىذين سول دعول القتل كغَته، كيسمع كإفً 

 .(ٔ)القتل؛ ألنو قد يعله اٟتاؿ ابلتسامع
ما لو اشًتل عيننا أف  لف إذا ظن  ودُيِْكن  ً ما  لف عليو كلو ابلسماع ٦تن يثق بو

كقبضها فادعى رجل ملكها فلو أف  لف أنو ال يلزمو التسليه إليو اعتمادنا على قوؿ 
، كعلى معينُت أمكن اجتماعهه على ما يدعيو كإال فبل، كعلى حريب فيما يضمنو، (ٕ)البائع

، (ٖ)نة بو، كمن ٤تجور عليو بسفو ك لف كيقبضك٤تجور فيما يقبل إقراره فيو كفيما عليو بي
ما ُب دعول القتل ]ؿ/ اف الواجب ا١تاؿ أك آؿ األمر إليوً  ما  أخذه /أ[ُٗٓفإفً  الوٕبً 

دعول القتل على كاحد من ٚتع ظهر اللىٍوث(ٗ)مر ُب  (َُ)، كقد يسمع على غَت معُتً 

                                                 

 (.َْٕ/ٔتاج )(، مغٍت احملِّٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ّٖٗ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ُ)
 (.ِْٓ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقزنزم )ص: ٓ/َُ(، ركضة الطالبُت )ّٔٗ/ٔانظر: الوسيط ) (ِ)
 (.ِٓٔ/ٖا١تهمات ) (ّ)
 (.ٓ/َُ(، ركضة الطالبُت )ٔ/ُُانظر: العزيز ) (ْ)
 قط.ا فهو سا فهو كلد، كإف خرج ميتن : ما استًت ُب بطن أمو، فإف خرج حين اعبنْب (ٓ)
(، ا١تصػػػباح ا١تنػػػَت ُٕٓ(، ا١تطلػػػع علػػػى ألفػػػاظ ا١تقنػػػع )ص: َّٕ/ُانظػػػر: النهايػػػة ُب غريػػػب اٟتػػػديث ) 

(ُ/ُُُ.) 
 (.ٕٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٕ/ُُ(، العزيز )ّٔٗ/ٔانظر: الوسيط ) (ٔ)
 (.ّٕٗ/ٓ(، مغٍت احملتاج )َُ/ٗ(، النجه الوىاج )ٓ/َُانظر: ركضة الطالبُت ) (ٕ)
فاية النبيو )ٕ/ُُانظر: العزيز ) (ٖ)  (.ِْٔ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ّٔٗ/ُٖ(،ً 
 (.  ُٖٔانظر: )ص:  (ٗ)
 : القوة.لغة اللوث (َُ)
 .ىو قرينة رقول جانب ا١تدعي كرغلب على الظن صدقة: اصطالًحا 
 (.ّّٗ: (، ٖترير ألفاظ التنبيو )صَّٔ/ِ(، النظه ا١تستعذب )ُٖٔ/ِانظر: لساف العرب ) 
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)كشهادة جواهبا فبل يطالب من ا١تدعى عليو  )بتناقض(الدعول  )ولغت(، (ُ)حقهه
أف يدعى ملكنا ابينت( ر الشاىد سببنا آخر فبل رسمع  (ِ)]..[ الدعول ابلثاينً  بسبب فيًذ

أنو لو أعادىا على كفق الدعول قبلت كال يكوف ما  وقضيتو، (ّ)الشهادة ١تنافاهتا الدعول
 صدر منو قدحنا فيو.

ىد شهادرو فزاد فيها كلو غَت الشا (ٓ)ويؤيده قوؿ صاحب اؼبعتمد (ْ)وبو صرح اغبضرمي
ر. انتهى.   أك نقص قىبل اٟتكه فقياس ا١تذىب أهنا ريقبل منو فرٔتا سهى عنو ٍب رًذ

انت شهادة أخرل وال يرد ذلك على اؼبًب ؛ ألنو إذا غَتىا كأرى هبا على كفق الدعولً 
أم: قتل  )قتلو(ػػأف يدعي على إنساف أنو )كػػ(غَت رلك كليست مناقضة فقبلت، كاألكؿ 

بلمو )آخر(يقوؿ: قتلو  )وحده مث(رثو مو  ما يقيدهً  بلـ أصلو (ٔ)كحدهً  أك مع  (ٕ)دكفً 
األكؿ أك غَته فبل يسمع الثانية ١تناقضتها األكٔب كال مكنو الرجوع إٔب األكٔب إذا ٓب يكن 

 . (ٖ)حكه أك إقراف األكؿ ليس بقارل ١تناقضتها الثانية كعمبلن إبقراره
أم:  )مقر صدقة(مدع عليو  )فيؤاخذ(ٓب  صل إقرار كحينئذ  ما إذا وؿبل إلغاء ما ذكر

صدقة ا١تدعي ُب إقراره ٔتضموف الثانية أك األكٔب ألف اٟتق ال يعدكمها كغلط ا١تدعي ُب 
 . (ٗ)األخرل ٤تتمل

                                                 

 (.ُّ/َُ(، ركضة الطالبُت )ُٖ/ُُ(، العزيز )ّٗٗ/ٔانظر: الوسيط ) (ُ)
لمة، ك تمل أف ركوف لفظة "لو". انظر: الغرر البهية ) (ِ)  (.ِّٓ/ٓفراغ ُب األصل ٔتقدارً 
 (.ّٔٗ/ِ(، اإلسعاد )ّٓٓ(، منهاج الطالبُت )ص: َْْ/ٕانظر: الوسيط ) (ّ)
 (.ُِٗ/ْ(، إعانة الطالبُت )ّْٔ، فتح ا١تعُت )ص: (ِّٓ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ْ)
(، إعانػػػػة الطػػػػالبُت ّْٔ(، فػػػػتح ا١تعػػػػُت )ص: ُّْ/ْانظػػػػر: حاشػػػػية العبػػػػادم علػػػػى أسػػػػٌت ا١تطالػػػػب ) (ٓ)

(ْ/ُِٗ.) 
 (.ِٖٗانظر: اإلرشاد )ص:  (ٔ)
 (.ٓٔٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٕ)
 (.ِّٓ/ٓالبهية )(، الغرر ُُ/ٗ(، النجه الوىاج )ٗ/ُُانظر: العزيز ) (ٖ)
 (.ُّٖ/ٓ(، مغٍت احملتاج )ٕٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٕ/َُانظر: ركضة الطالبُت ) (ٗ)
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 )إف أصبل(القاضي سؤاؿ استفصاؿ ندابن  )سألو( من ادعى دعوى صحيحة )و(
ر أحدمها الدعول نأف اقتصر على القتل مثبلن في سألو القاضي عن العمد كقسميو فإف ًذ

ة كال يكوف ذلك رلقيننا لو إذ التلقُت أف يقوؿ  (ُ)سألو أف يفسره ١تا أيٌب كعن االنفراد كالشًر
يف قتل ا أك خطأ كاالستفصاؿ أف يقوؿ:ً   . (ِ)لو: قل عمدن

ما ْتثو األذر  )وعذر(، (ّ)حىت  رر دعواه ولو أف يعرض عنو )إف  (ْ)عيا١تدعي العاميً 
أف فسر ا٠تطأ ْتد شبو العمد كعكسو أك العمد  )بغّب(مدعاه  فسر(  ً أم: بغَت معناه

ا أك  نأحدمها فيبطل كصفو كيبقى أصل دعواه القتل؛ ألنو قد يظن ما ليس بعمد عمدن
 عكسو فبُت بتفسَته أنو ٥تطئ ُب اعتماده. 

خذه ا١تاؿ: أخذرو ابطبلن أك فتسقط دعواه بذلك، كلو قاؿ بعد دعواه القتل كأ أما الفقيو
٨توه سيئل فإف بُت أنو لكذبو اسًتد منو، أك للقضاء لو بيمينو كىو حنفي فبل؛ ألف النظر إٔب 
ما  ما أيٌب فلو رعذر سؤالو ٔتورو سئل كارثو فإف امتنع من اٞتواب ألـز ابلردً  هً  رأم اٟتًا

 .(ٓ)ْتث
افرونظّب ذلك من قاؿ كفىسر ابالعتزاؿ، أك ألنو قضى  : ال أملك ىذا ألين كرثتو منً 

اٞتوار كأان شافعي فبل أثر إلقراره لفساد ما استند إليو، فإف قاؿ: ألنو مغصوب  (ٔ)ٕب بشفعة

                                                 

ره بعد بضعة أسطر. (ُ)  سيًذ
 (.ٖ/ٗ(، النجه الوىاج )ٓ/ُُ(، العزيز )ِّٔ/ٕانظر: التهذيب ) (ِ)
فاية النبيو )ْ/َُ(، ركضة الطالبُت )ٓ/ُُانظر: العزيز ) (ّ)  ً،)ُٖ/ِْٗ.) 
 (.ِّٓ/ٓ(، الغرر البهية )ٓٔٗ/ِر: اإلسعاد )انظ (ْ)
 (.ٕٗ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٓ)
 .من الشفع كىو الضه: لغة الشفعة (ٔ)
ة بنحػػو العػػوض الػػذم : اصػػطالًحا  حػػق ٘تلػػك قهػػرم يثبػػت للشػػريك القػػدًن علػػى اٟتػػادث بسػػبب الشػػًر

 ملكت بو.

)ص:  التوقيػػػف علػػى مهمػػات التعػػػاريف(، َُُ)ص: (، أنػػيس الفقهػػاء ُّٖ/ٖانظػػر: لسػػاف العػػػرب ) 
َِٓ.) 
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 . (ُ)كٓب يعُت مالكو فماؿ ضائع، كال أثر لقوؿ من أقسه ندمت على القسامة
وهنا ملزمة نأمور أ إمنا يتحقق الشرط األوؿ )و( يضنا من شرطي صحة الدعول أعٌتً 
ذا أك أنو ابعو أك أف  )أف يقوؿ(منها  ر ما يعله بو دعواه فيما لو ادعى أنو كىبوً  بعد ما ًذ

ذا أك ٨توىا ٦تا الغرض منو ٖتصيل اٟتق:  ً إٕب ألف الواىب قد  )ويلـز التسليم( لو عليو
 .(ِ)يرجع قبل القبض كالبيع قد ينفسخ كالدين قد يكوف مؤجبل كا١تدين قد يكوف مفلسنا

دار فبل رعرض فيو للزـك التسليه،  ما الغرض منو دفع النزاعأما   )وكفى(ال التحصيلً 
أف يقوؿ: منعٍت  )دينعِب(فيو أف يقوؿ: ىو  ل   )داري(حقي إف فسر ذلك اٟتقً   ً أك

الذم ييقتٌت أك سرجيٍت أك غَت ذلك فيما يثبت فيو االختصاص كال يشًتط التعرض لكونو 
 .(ّ)ٓب يكن بيدهبيده؛ ألنو قد ينازعو كإف 

 (ْ)/ب[ لطلب الرد ال للضماف، كسلمت عبارروُٗٓ]ؿ/ وصحة الدعوى ابالختصاص
"كلـز التسليه، أك أنو منػىعيٍت منو، أك ميرهي اب٠تركج عن حقي، أك سلو  (ٓ)من إهباـ قوؿ أصلو

ذلك بل  جواب دعوام" االًتفاء نأحد األربعة، كأف ذلك ليس من شرط الدعول، كليسً 
ما ال بد أ بلـ ا١تصنفً  ف يقوؿ: كيلزمو التسليه إال عند قصد دفع ا١تنازعة ا١تستفاد منً 
 .(ٔ)رقرر

أف لزمو التسليه  (ٖ)كقد ظهر بذلك أم: بكبلـ ساقو عن الشيرُت (ٕ)وقوؿ أيب زرعة
ر أنو منعو ُب أخرل ال أنو ٥تَت بينهما، كأف طلب جواب الدعول يغٍت  ك٨توه ُب حالة كًذ

                                                 

 (.ِّٖ/ّ(، األنوار ألعماؿ األبرار )ٖ/َُ(، ركضة الطالبُت )ُُ/ُُانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ّٗٗ/َُ(، النجه الوىاج )ُٖٓ/ُّ(، العزيز )َْْ/ٕانظر: الوسيط ) (ِ)
فايػػػػة النبيػػػػو )َُ/ُِانظػػػػر: ركضػػػػة الطػػػػالبُت ) (ّ) اكم الصػػػػغَت للقونػػػػوم )ص: (، شػػػػرح اٟتػػػػّْٗ/ُٖ(،ً 

ِْٖ.) 
 (.ِٖٗانظر: اإلرشاد )ص:  (ْ)
 (.ٔٔٔ-ٓٔٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٓ)
ره قبل بضعة أسطر. (ٔ)  ًذ
 (.ٖٖٓ/ّٖترير الفتاكم ) (ٕ)
 (.َُ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُٖٓ/ُّانظر: العزيز ) (ٖ)
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أنو  من كالـ الشيخْبنأف الذم ظهر أم:  (ُ)الشارحه كال عكس نظر فيو عن لزـك التسلي
انت العُت بيد ا١تدعى عليو   ً قد أَت بُت لزـك التسليه كأنو منعٍت ُب حالة كىي ما إذا
انت بيد ا١تدعي، كأف لزـك التسليه يغٍت عن طلب  كيتعُت أنو منعٍت ُب حالة كىي ما إذاً 

بلـ  (ِ)بنحو ما ذكر شيخناتنظَت فيو جواب الدعول ككافقو على ال كبُت مشافهة ذلك منً 
اف بو  :(ّ)الشيرُت كأف ذلك فاسد بنفس قو٢تما إف الدعول ال رسمع ابلدين ا١تؤجل كإفً 

 بينة إذ ال يتعلق هبا إلزاـ كمطالبة ُب اٟتاؿ كال  اؿ على من اعًتؼ ا١تدعي إبعساره.
سله كقصد بدعنعم  ً اف ا١تؤجل ُب عقد  ً عت قالو ، إف واه رصحيح العقد ٝتي
 .(ْ)ا١تاكردم
 : كيسمع أيضنا بدين بعضو مؤجل كبعضو حاؿ كيكوف ا١تؤجل ربعنا للحاؿ.قاؿ

بلـ غَته  يقتضيو. (ٓ)ًك
ر األجل ال يلزمو رسليمو اآلف، كال جيوز إنكار  وجواب من ادعى ديننا مؤجبلن كٓب يًذ

د كردبَت كرعليق عتق بصفة كلو ، كرسمع ابستيبل(ٔ)استحقاؽ ا١تدعي لذلك على ا١تذىب
 . (ٕ)قبل العرض على البيع؛ ألهنا حقوؽ انجزة

القاضي إف شاء عن طلب اٞتواب من ا١تدعى عليو  )فيسكت( وإذا سبت الدعوى
ا١تدعي نأف يقوؿ: سىلوي جواب دعوام أك ميرهي اب٠تركج عن حقي؛ ألف ا١تطالبة  )لَِيْستَػْعِديَُو(

أم:  )لو(القاضي إف شاء أيضنا  )أو يقوؿ(وَب قبل طلبو ابٞتواب حق ا١تدعي فبل يست
عن ىذه الدعول؛ ألف اٞتواب ىو ا١تقصود من اٟتضور جمللس  )أجب(للمدعى عليو: 

اف للقاضي طلبو قبل أف يسألو ا١تدعي ُب ذلك.  اٟتكه ًك
                                                 

 /ب(.ِِّشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ُ)
 (.ِّٔ-ِّٓ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ِ)
 (.ُٖ/ُِ(، ركضة الطالبُت )َُٕ/ُّانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ِّٗ/ُٕاٟتاكم الكبَت ) (ْ)
فاية النبيو )ّٕٗ/ُْانظر: ْتر ا١تذىب) (ٓ)  (.ّٓٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِّْ/ُٖ(،ً 
 (.َُْ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُْٕ(، ركضة اٟتكاـ )ص: ٖٓ/ٕانظر: األـ ) (ٔ)
 (.ِْٖ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ُٖ/ُِركضة الطالبُت ) (،َْٗ/ٕانظر: الوسيط ) (ٕ)
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اف ا١تدعي ولو قيلأف األمرين على السواء  (ُ)وظاىر كالمهم  ً : األكٔب السكوت إذا
اف عامينا.فقيهن   ا كعدمو إذاً 

يعُت السكوت كحينئذ فهو األكٔب مطلقنا خركجنا من ا٠تبلؼ ُب امتناع  (ِ)مث رأيت وجًها
ور من زايدرو ، كإذا سبق أحد ا٠تصمُت ابلدعول طولب (ّ)مقابلو، كإفادة التريَت ا١تًذ

اف  )وإف قاؿ: أان اؼبدعي(اآلخر ابٞتواب   ً لو دعول رقدمنا للسابق، ٍب بعد جوابو إف
رىا اف ألحدمها بينو أنو (ْ)ًذ ل: أان ا١تدعي فإفً  ، فإف ٓب يسبق أحدمها ابلدعول كقاؿً 

أحضر اآلخر ليدعي عليو فذاؾ كإال فمن بعث منهما العوف خلف اآلخر، فإف اختلفا سأؿ 
القاضي العوف الثقة فمن أحضره فهو ا١تدعى عليو، فإف ٓب يوجد شيء من ذلك أقرع بينهما 

 . (ٓ)ت قرعتو ادعىفمن خرج
ُب غَت ٤تلو فيًترب عليو اهتامات سلمت منها عبارة  (ٔ)إٔب آخره كصفو أصلو وقولو
 . (ٕ)ا١تصنف

الذم يلزمو اٞتواب أف يكوف ٦تن يقبل إقراره اب١تدعى بو فحينئذ  ويشَبط يف اؼبدعى عليو
 راره()بقبوؿ إقمدعى عليو  )فيجيب(إذا ثبت الدعول كسأؿ القاضي اٞتواب أك سكت 

ما أفادرو عباررو )كعبد(عن الدعول ٔتا يقبل إقراره بو  لكن  (ٗ)دكف عبارة أصلو (ٖ)كسيفوً 
اف ٍب لوث )قصاص(دعول  )يف(ال مطلقنا إذ ال يقبل إقرارمها مطلقنا بل  دعول  )و( ،أكً 

                                                 

 (.َُ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُٗٓ-ُٖٓ/ُّانظر: العزيز ) (ُ)
(، الػػنجه الوىػػاج ِْٗ(، شػػرح اٟتػػاكم الصػػغَت للقونػػوم )ص: ٕٖٓ/ّانظػػر: األنػػوار ألعمػػاؿ األبػػرار ) (ِ)

(َُ/ّٗٗ.) 
 (.ِٖٗانظر: اإلرشاد )ص:  (ّ)
فاية النبيو )ُٓٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ٕٗٓ/ُٖية ا١تطلب )انظر: هنا (ْ)  ً،)ُٖ/ُٕٖ.) 
 (.ْٖٗ/ُِ(، العزيز )ُّٖ/ٖ(، التهذيب )ُّٓ/ٕانظر: الوسيط ) (ٓ)
 (.ٔٔٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٔ)
 (.ُْٕ/ّإخبلص الناكم ) (ٕ)
 (.ِٖٗانظر: اإلرشاد )ص:  (ٖ)
 (.ٔٔٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٗ)
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ُب دعول اللوث فَترب  (ِ)لقبوؿ إقرارمها بكل من ىذين، كلصحة القسامة ((ُ))َحدَّ قذؼ
/أ[ إقراره بشيء فبل يلزمو جواب كإف صحت َُٔذلك حكمو أما من ال يقبل ]ؿ/على 

السفيو يدعي عليو إبربلؼ ماؿ لقياـ البينة فإف الدعول   ً الدعول عليو بذلك الشيء
ره ،  لكن ال مطلقنا بل (ّ)رسمع كال جواب عليو إذ ال يصح إقراره إبربلؼ ا١تاؿ كىو سيًذ

يتعلق برقبة عبده إللغاء إقرار العبد ٔتوجب ىذا األرش  )أرش(دعول موجب ماؿ ٨تو  )يف(
 .(ْ)ٓتبلؼ إقرار السيد؛ ألف ٤تل رعلقو الرقبة كىي ملكو

ورين أم  (ٓ)وحبث الرافعي ٝتاعها على العبد إلثبارو ُب ذمتو رفريعنا على األصلُت ا١تًذ
ف العبد كإف ٓب كمها: رعلق ذلك بذمتو، كٝتاع الدعول اب١تؤجل ال لتعلقو برقبتو، كيوجو نأ

ذا إذا نكل  يقبل إقراره على السيد بو للتعلق برقبتو يقبل للتعلق بذمتو فيؤاخذ بو إذا عتق، ًك
اإلقرار (ٔ)بناء على األصح وحلف اؼبدعي وإف  (ٕ)فاندفع  قوؿ البلقيِب ،أف اليمُت ا١تردكدةً 

بلمو  (ٗ)وجـز مقتضاه يف األنوار (ٖ)تبعو كثّبوف أنو ال يتعلق  ف األصحأأف الذم يتررج منً 
 ابلذمة كأهنا ال رسمع اب١تؤجل. انتهى.

                                                 

 : رمي الشيء بقوة، ٍب استعمل ُب الرمي ابلزىن ك٨توه من ا١تكركىات.ذؼالق (ُ)
 (.ِٕٕ/ٗ(، لساف العرب )ِّٓ(، ٖترير ألفاظ التنبيو )ص: ُُْْ/ْانظر: الصحاح ) 
 .اسه ألكلياء الدـ: لغة القسامة (ِ)
 ىل احمللة.أماف رقسه على ا١تتهمُت ُب الدـ من أ: اصطالًحا 
 (.ُٕٓ(، التعريفات للجرجاين )ص: َُُ(، أنيس الفقهاء )ص: ّّٗانظر: ٖترير ألفاظ التنبيو )ص:  
 (.  ْٗٔانظر: )ص:  (ّ)
 (.َّْ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ُُْ/َُ(، النجه الوىاج )َّ/ُِانظر: ركضة الطالبُت ) (ْ)

 (.ُٖٖ/ُّالعزيز ) (ٓ)
 (.ِّٔ/ٓ(، الغرر البهية )َّ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُٖٖ/ُّانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ّٕٗ/ْالتدريب ) (ٕ)
 (.ّٖٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٗٔٗ/ِ(، اإلسعاد )ْٕٕ/ُانظر: ركض الطالب ) (ٖ)
 (.ُٗٓ/ّاألنوار ألعماؿ األبرار ) (ٗ)
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ما صرحوا  ووجو رده بو ُب (ُ)أنو يتعلق بذمتو فيما إذا أقر بو كٓب يصدقو السيدً 
اإلقرار، كأف الدعول اب١تؤجل رسمع إلثبات سببو ال للمطالبة كحينئذ فالوجو ٝتاعها 

حلف ا١تدعي كيتعلق فيهما بذمتو  ىنا حيث ال بينة لو على العبد ليقر أك ينكل في
 .(ِ)ًما مر

من ٝتاعها قاؿ: كقد منع إقرار الشرص  (ْ)إىل ما قطع بو البغوي (ّ)وماؿ ابن الرفعة
ما رسمع الدعول على السفيو اب١تاؿ ألجل  بشيء كرسمع الدعول بو عليو إلقامة البينةً 

ية ا٠تطأ على اٟتر رسمع كرقاـ عليو إقامة البينة كإف ٓب يقبل إقراره، بل قالوا: إف الدعول ّتنا
البينة كيؤاخذ العاقلة هبا كإف قلنا بوجوب الًديىة
عليهه ابتداء؛ ألف ا١تدعى بو فعلو كىذا  (ٓ)

 موجود ىنا. انتهى.
نأف اٟتير من أىل الغرامات اآلف فسمعت ألف لو معاقلتو ًعلىةه قد  ملو على  وقد يفرؽ

ما قد يسمع على   ً ما مر بيانوأف اإليفاء عنهه، كألنو عند  ،(ٔ)سيد ا١تأذكف لو لذلكً 
: إهنه ا١تراطبوف هبا ابتداء كىنا العبد ليس وإف قلناعدمهه كعدـ بيت ا١تاؿ رلزمو الدية 

أىبلن لذلك كال يتعلق بذمتو شيء فيما بعد فبل كجو لسماعها عليو، كإمنا ٝتعت على 
الدعول عليو كىنا االستيفاء من  السفيو إلمكاف االستيفاء من مالو ا١تتوقف على ٝتاع

 السيد ال غَت فليكن الدعول عليو فقط.

                                                 

 (.ِّٓ/ْ(، ركضة الطالبُت )ِٕٗ/ٓانظر: العزيز ) (ُ)
ره قبل بضعة أسطر. (ِ)  ًذ
 (.ُِٕطلب العإب )ص: ا١ت (ّ)
 (.ِّٓ/ٕالتهذيب ) (ْ)
: مصدر كىدىل القارل ا١تقتوؿ إذا أعطى كليو ا١تاؿ الذم ىو بدؿ النفس ٍب قيػل لػذلك ا١تػاؿ: الديػة الِديَة (ٓ)

 .رسمية اب١تصدر
 (.َُٖ)ص:  أنيس الفقهاء(، ْٓٔ/ِ(، ا١تصباح ا١تنَت )ّّٖ/ُٓانظر: لساف العرب ) 
 (.  ْٕٔانظر: )ص:  (ٔ)
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بل منهما ]جييب[ )ؾُبْرِبٍ أو ِىَي(ًوٕب   )و( ل  )نكاح(دعول  )يف( (ُ)نأفً  لقبوؿ إقرارً 
انت ابلغة، كلو ٖتليفها  منهما بو فإف ادعى عليهما معنا طولب فقط كللمجرب اٟتلف كإفً 

ًما نقلو   (ّ)، كٓب يعطف ابلواك(ِ)اليمُت ا١تردكدة كيثبت النكاحبعد ٖتليفو فإف نكلت حلف 
 ؛ إليهامو رعُت الدعول عليهما.(ْ)أصلو

فبل رسمع الدعول عليو إذ ال يقبل إقراره، كمنو يؤخذ أف السيد ال رسمع  أما غّب اجملرب
الوٕب غَت اجملرب فأفىت القاضي  ً كعليو نأف الدعول عليها  (ٓ)الدعول عليو بنكاح مكاربو

ٚتيعنا إذ ال بد من اجتماعهما على التزكيج، ضعيف كرعليلو ٦تنوع؛ ألف غَت اجملرب البد من 
 اجتماعو مع موليتو على التزكيج كمع ذلك ال رسمع الدعول عليو فليكن السيد مثلو.

ره أنو لو أقر أحدمها كأنكر اآلخر حلف اآلخر فإف نكل  وتفريع القاضي على ما ًذ
ابلنكاح يشعر بل يصرح بقبوؿ إقرار السيد عليها كإف نكلت كىو ٥تالف كحلف ا١تدعي لو 

ل من رجلُت كىي ٖتت أحدمها  )وال تقدـ بينة نكاح(، (ٔ)لكبلمهه  )بيد(المرأة ادعاهً 
انت أك أمة  انت أمة؛ ألف الزكجة من حيث ىي زكجة ال ردخل ٖتت يد الزكج حرةً  كإفً 

ل منهما عليها فيتعارض البينتاف كمن ٍب ال يدعي على من ىي ٖتتو بل يدع  ً ي
بتاريخ كاحد كأطلقت أحدمها أك أرخت األخرل إذ  (ٖ)إف أطلقتا أك ]أرختا[ (ٕ)]كرتساقطاف[

                                                 

ذلك ُب فتح اٞتواد ) (ُ)  (.ُّٓ/ُّب األصل " نث"، كا١تثبت ىو الصواب، كىوً 
 (.َّْ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ُٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُٔٓ/ُّانظر: البياف ) (ِ)
 (.ِٖٗانظر: اإلرشاد )ص:  (ّ)
 (.ٔٔٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ْ)
 (.ُِّّت )ص: فتاكم القاضي حس (ٓ)
 (.ُْٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِّٕ/ٓ(، الغرر البهية )َٕٗ/ِانظر: اإلسعاد ) (ٔ)
لمة، كا١تثبت من اإلسعاد ) (ٕ)  (.َٕٗ/ُِب األصل فراغ ٔتقدارً 
تب الشافعية مثل: أسٌت ا١تطالب ) (ٖ) ما ُبً   (.ْْٔ/ُْب األصل "راختا"، كا١تثبت ىو الصحيحً 
تاب: ىو وأرختا   .ءية الشربيُت كقتً 
 (.ِْٖ(، القاموس احمليط )ْ/ّ(، لساف العرب )ِٓ/ُانظر: اجملموع ا١تغيث ) 
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/ب[ بينهما ُب األخَتة َُٔال يرجح ألحدمها على األخرل ُب األكليُت كال يناُب ]ؿ/
 .(ُ)الحتماؿ روافقهما ُب التاريخ

ل بينة بنكاح خليةفيقدـ السابقةً  أما إذا اختلفت فيما إذا  )ويقدـ(، (ِ)ما لو أقاـً 
)على بينة إقرار قاـ أحد ا١تتداعيُت لنكاحها بينة ابلنكاح كاآلخر بينة إبقرارىا لو بينة بنكاح 

ذلك اإلقرار عقد النكاح نأف سبق النكاح أك  )مل يسبق(: (ّ)أم: ابلنكاح بقيد زاه بقولو بو(
من أقاـ بينة ا ]غصب[ ٓب يعله السابقً  ا أقر لو بو  (ْ)أف زيدن ذا كأقاـ اآلخر بينو أف زيدن منوً 

فإف ًيبلن من بينة النكاح كبينة الغاصب رشهد نأمر ٖتقق كبينة اإلقرار رشهد إبخبار ٤تتمل 
 . (ٓ)للصدؽ كالكذب

ًأف ادعى رجل نكاحها فأقرت أهنا زكجتو منذ سنة فجاء آخر   أما إذا سبق اإلقرار
من شهر فيحكه للمقر لو بثبوت نكاحو إبقرارىا فما ٓب يثبت طبلؽ ال كادعى أنو نكحها 

، كإف (ٖ)وأقراه وىو اؼبعتمد (ٕ)عن فتاوى البغوي (ٔ)نقلو الشيخافحكه للنكاح الثاين 
 (ٗ)دلت عليو عبارة اغباوياقتضى رعليلهه السابق أنو ال فرؽ بُت سبق اإلقرار كعدمو الذم 

لنكاح كال بينة فكما مر ُب النكاح فيما لو زكجها كلياف ، كإف أقرت ألحدمها اب(َُ)وغّبه

                                                 

(، أسػػػػػٌت ا١تطالػػػػػب َُْ/َُ(، الػػػػػنجه الوىػػػػػاج )َّْانظػػػػػر: شػػػػػرح اٟتػػػػػاكم الصػػػػػغَت للقونػػػػػوم )ص:  (ُ)
(ْ/ّْٗ.) 

 (.  ُٔ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُٖٔ/ُّ(، العزيز )ِّٗ/ٖانظر: التهذيب ) (ِ)
 (.ِٖٗ)ص: انظر: اإلرشاد  (ّ)
 (.ِّٕ/ُٓب األصل "غضب" كىو رصحيف، كالصحيح ا١تثبت كىو ما يدؿ عليو السياؽ. انظر: الغرر البهية ) (ْ)
 (.ِّٕ/ٓ(، الغرر البهية )ُّْ(،شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ِّٗ/ٖانظر: التهذيب ) (ٓ)
 (.ٗٗ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُِٗ/ُّانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ِْٖم )ص: فتاكم البغو  (ٕ)
 (.ِْٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُّٓ(، خبااي الزكااي )ص: ٕٓٔ/ِانظر: فتاكم ابن الصبلح ) (ٖ)
 (.ٔٔٔاٟتاكم الصغَت )ص:  (ٗ)
(، حاشػػػػية الشػػػػربيٍت ِٕٗ-ُٕٗ/ِ(، اإلسػػػػعاد )ُّْانظػػػػر: شػػػػرح اٟتػػػػاكم الصػػػػغَت للقونػػػػوم )ص:  (َُ)

 (.ِّٖ/ٓعلى الغرر البهية )
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ل منهما بسبق نكاحو.   ابثنُت كادعىً 
ا فأقر ابلولد فقط ٓب يثبت النكاح فإف قاؿ: ىو كلدم  ولو ادعت على رجل نكاحنا ككلدن

منها لزمو ا١تهر فقط؛ ألنو اعًتؼ ابإلصابة ظاىرنا، كال نظرا الستدخاؿ ا١تاء لندررو، كإف 
مدعى عليو ابٟتق  )أقر(كُب نسرة قاؿ:  )وإف(، (ُ)النكاح كالنسب صيدؽ بيمينو أنكر

أك رد عليو اليمُت فحلف بناء على األصح اآلٌب أف  )ؼبدع(كىو ٦تن يصح إقراره بذلك 
اإلقرار، كُب نسرة بو أم: ابٟتق ا١تدعى بو كالتصريح بقولو: "١تدع" من   ً اليمُت ا١تردكدة

ٟتق من غَت اقتصار لقضاء القاضي لظهور داللة اإلقرار على اٟتق إذ لو ا )ثبت(، (ِ)زايدرو
 اإلنساف على بصَتة من أمره.

ه؛ ألف قبو٢تا  تاج إٔب نظر  وبو فارؽ البينة فإهنا ال يتثبت اٟتق إال إف حكه هبا حًا
أف  كاجتهاد كللمدعي ا١تقر لو طلب اٟتكه على ا١تقر؛ ألنو آًد فيجيبو القاضي إٔب ذلكً 

لفتك ذلك أك ألزمتك ك٨توىايقو   . (ّ)ؿ لو: اخرج من حقو أكً 
: ٕب ٥ترج من دعواؾ الحتماؿ ا٠تركج ابإلنكار، أك لك علي وليس من اإلقرار قولو

أًثر ٦تا ادعيت الحتماؿ أف يريد لك من اٟتق عندم ما يستحق لو أًثر ٦تا ادعيت، أك 
يكوف حقنا فأما أان فربمء أك لزيد أًثر  اٟتىق  أىحىق  أف يؤدل الحتماؿ أف يكوف ا١تعٌت حيث

من ذلك الحتماؿ االستهزاء كإف لزيد حرمة كحقنا أًثر ٦تا لك كمن ٍب ٓب يكن مقرنا ال إف 
ة أك الرغبة ثرة الرًب  .(ْ)قاؿ: لزيد علي ماؿ أًثر كلو التفسَت نأقل رنزيبلن علىً 

ا؛ ألف اإلقرار ال يثبت عشرة فقاؿ: ال يلزمٍت اليـو ٓب يكن مقرنا هب ولو ادعى عليو
عن  (ٔ)كما نقلو الزركشي، كلو ٖتليفو كال ينقطع بو مطالبة كٖتليفو بعد اليـو (ٓ)اب١تفهـو

                                                 

 (.ُٕ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُٖٔ/ُّالعزيز ) (،ُّّ/ٖانظر: التهذيب ) (ُ)
 (.ِٖٗانظر: اإلرشاد )ص:  (ِ)
 (.ِّْ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ُِٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ْٓٗ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ّٓٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َْٔ/َُ(، النجه الوىاج )َِ/ُِانظر: ركضة الطالبُت ) (ْ)
 (.ٕٕ/ٓ(، هناية احملتاج )ٕٗ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ِٖٗ/ُّانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ّْٓ/ِالديباج ) (ٔ)
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اف ذلك الغَت ميصًدقنا لو معيننا حاضرنا   )لغّب(أقر  )أو( ،(ُ)شريح الروايين أم: لغَت ا١تدعي ًك
صدؽ ُب إقراره  )ؾبهوؿ(َت ال إف أقر لغ )و(لو  )مكذب(إف أقر لغَت  )ال(ًاف أك غائبنا 

أم: ا١تدعي  )ولو(، (ِ)كانصرفت ا٠تصومة عنو إٔب ا١تقر لو؛ ألنو ا١تالك بظاىر اإلقرار
ر أنو ال يلزمو التسليه إليو أك أف ما أقر بو ملك  )ربليفو( أم: ا١تدعى عليو ا١تقر ١تن ًذ
نو إذا عرضت عليو ؛ أل)حيث ال بينة(لو، كلو إف انصرفت ا٠تصومة عنو إبقراره  لًٍلميقرًٌ 

اليمُت فقد يقر بو للمدعي أك ينكل فيحلف ا١تدعي اليمُت ا١تردكدة كيغـر لو القيمة ُب 
الصوررُت بناء على األظهر أف من أقر بشيء لشرص بعد أف أقر بو لغَته يغـر القيمة للمقر 

لو هنينا؛ ألنو أحاؿ بينو كبُت حقو إبقراره األكؿ
(ّ) . 

ف دار بيده عليو كأقر هبا ذك اليد ١تن صدقو ٓب يكن للمدعي كق ولو ادعى على غّبه
ذا قالوهُُٔ]ؿ/ كنظر فيو  ،(ْ)/أ[ ٖتليف ا١تقر ليغرمو قيمتها؛ ألف الوقف ال يعتاض عنوً 

اإلربلؼ،  (ٔ)إذ الوقف يضمن ابلقيمة عند ]اإلربلؼ[ (ٓ)الشيراف  ً كاٟتيلولة ُب اٟتاؿ
اـ ا١تقر لو بينة على ا١تلك فليس للمدعي ٖتليف : "حيث ال بينة" لو ما إذا أقوخرج بقولو

، أما إذا أقر (ٕ)ا١تقر ليغرمو؛ ألف ا١تلك استقر ابلبينة كخرج اإلقرار عن أف يكوف اٟتيلولة بو
أف قاؿ: ىو لرجل ال بغَت   ً مكذب أك ٣تهوؿ أك ٨توه ٦تن يتعذر ٥تاصمتو كٖتليفو

ذا لو قاؿ: ىي لطفلي أك أعرفو أك ال أٝتيو أك ليس ٕب كال لك كٓب يضفو إٔب  أحد ًك
ذا كىو انظر عليو على ا١ترجح ُب احملرر  ً  (ٖ)كقف على الفقراء كعلى مسجد

                                                 

 (.ُْٕركضة اٟتكاـ كزينة األحكاـ )ص:  (ُ)
 (.  ِٔ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ِّّ/ٖ(، التهذيب )ُِٔانظر: التنبيو )ص:  (ِ)
فاية النبيو ) (ّ)  (.ّٕٗ/ِ) (، اإلسعادّّْ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ْْْ/ُٖانظر:ً 

 (.ّٕٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٖٗٓ/ّ(، األنوار ألعماؿ األبرار )ّّْ/ٖانظر: التهذيب ) (ْ)
 (.ِٕ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُْٖ/ُّانظر: العزيز ) (ٓ)
تػػب الشػػافعية مثػػل: أسػػٌت ا١تطالػػب  (ٔ) مػػا ُبً  ُب األصػػل "اإليػػبلؼ"، كىػػو خطػػأ، كا١تثبػػت ىػػو الصػػحيحً 

(ْ/ّٕٗ.) 
 (.ِٕ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُْٖ/ُّ(، العزيز )َُّ-ُِٗ/١ُٗتطلب )انظر: هناية ا (ٕ)
 (.ُُٕٔ/ّاحملرر ) (ٖ)
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فبل يصدؽ كال ينصرؼ عنو ا٠تصومة بذلك كال ينزع ا١تاؿ  (ِ)خبلفنا ١تا ُب الوجيز (ُ)كا١تنهاج
ذبو يًتؾ بيد ا١تقر كألف ظاىر اليد ا١تل ك كما صدر من يده؛ ألف من أقر لغَته بشيء الً 

عنو ليس ٔتزيل كٓب يظهر لغَته استحقاؽ، فإف أقر بعد ذلك ١تعُت قبل كانصرفت ا٠تصومة 
عنو إٔب ذلك ا١تعُت كإال أقاـ ا١تدعي البينة عليو أك حلفو أنو ال يلزمو التسليه إليو لعلو يقر 

 أك ينكل فيحلف ا١تدعي كيثبت لو اٟتق.
 (ْ)وابن أيب عصروف (ّ)كما صرح بو ؾبلي بػىٍعدي لنفسو ٝتعت ولو ادعاه اؼبدعى عليو

بلـ صاحب التنبيو الذم أقر  )للغائب(أم: ا١تقيه البينة  )وال يقيمها(، (ٓ)خبلفنا ١تا اقتضاهً 
يبلن عنو إذ ال يثبت لو ا١تلك بذلك بل لدفع اليمُت عن  لو؛ إلثبات ا١تلك حيث ٓب يكن ًك

أك  (ٔ)لكوهنا ُب يده بعارية أك رىن نفسو كدفع هتمة اإلضافة للغائب سواء أرعرضت مينو
أك غَتىا أـ ال فهذه ا٠تصومة خصومة للمدعي مع ا١تدعى عليو كللمدعي مع  (ٕ)إجارة

الغائب خصومة أخرل فإف أقاـ بينة نأهنا ملكو قدمت على بينة ا١تقر نأهنا للغائب حيث ٓب 
يبلن عنو ١تا رقرر من أهنا حينئذ ال يثبت لو ا١تلك كإمنا ر سمع لدفع اليمُت كىذا حكه يكن ًك

 فيحتاج إٔب مُت ا١تدعي مع البينة.  (ٗ)وجـز بو يف األنوار (ٖ)كما رجحو الشيخافعلى غائب 
                                                 

 (.ّّٓمنهاج الطالبُت ) (ُ)
 (.َِٔ/ِالوجيز ) (ِ)
 (.ّٔٗ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ّ)
 (.ّٕٔاالنتصار )ص:  (ْ)
 (.ُِٔالتنبيو )ص:  (ٓ)
 .لغة: الثبوت كالدكاـ: الرىن (ٔ)
 .اؿ كثيقة بدين يستوَب منها عند رعذر كفائوجعل عُت م اصطبلحنا: 
 (.  ّٕ/ّ(، مغٍت احملتاج )ُِِ/ّٓ(، اتج العركس )ُٖٖ/ُّانظر: لساف العرب ) 
 .لغة: اسه لؤلجرة: اإلجارة (ٕ)
 .عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذؿ كاإلابحة بعوض معلـواصطبلحنا:  
 (.ّْٖ/ّ(، مغٍت احملتاج )ِٓ/َُ(، اتج العركس )ُُ/ْانظر: لساف العرب ) 
 (.ِٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُِٖ/ُّانظر: العزيز ) (ٖ)
 (.ٕٗٓ/ّاألنوار ألعماؿ األبرار ) (ٗ)
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 .ٓ()واعتمده البلقيِب ْ()والروايين ّ()العراقيْبررجيحو عن  ِ(): حكه على حاضر كنقبلُ()وقيل
هنا ملكو فتقدـ بينتو على بينة أك حضر كأقاـ البينة نأ أما إذا كاف اؼبقر وكياًل عن الغائب
، فإف ٓب يكن للمدعي بينة كقف األمر إٔب حضور (ٔ)ا١تدعي لزايدة قوهتا إبقرار ذم اليد لو

الغائب، كلو أقاـ ا١تدعي البينة ُب صورة ىي لطفلي كما بعدىا أنو ملكو أخذه كيكتب 
 .(ٕ)صورة اٟتاؿ ُب السجل ليكوف الطفل على حجتو إذا بلغ

إجارة  دعى عليوولو ادعى اؼب أف ا١تدعى بو عنده على جهة رىن أك ٨توه من اٟتقوؽ البلزمةً 
كأقاـ بو بينة ٓب رسمع دعواه كال بينتو لتضمينها إثبات ملك الغَت ببل نيابة، كما سقتو من عبارة 

١تا فيو عن  ٗ()كىو أكٔب كأخصر ٦تا شرح عليو ا١تصنف ٖ()ا١تنت ىنا ىو ما أصلح ُب النسخ ا١تعتمدة
اف أكضح كأًثر فائدة، إذ ىو أك لغَته ال يكذب ك٣تهوؿ  )حلف أو أثبت شبو ردافع كإفً 

 .. انتهىللغائب وال ديلك  ورجحت بينة اؼبدعي فإف حضر عكس(
أك أثبتت يعود للمدعى عليو الصارؼ للرصومة عنو، كمعٌت إثبارو إقامة  وفبيز حلف

 : "كال ملك".(َُ)دليل قولوالبينة بذلك لرفع اليمُت ال إلثبات ملك الغائب ب
كمعٌت ررجيح بينة ا١تدعي على بينة ا١تدعى عليو اليت أقامها للغائب أف العُت رسله لو 

ما مر  .(ُ)كىو قضاء على غائبً 

                                                 

 (.ُْْ/ٕ(، الوسيط )َُٖ/ُّ(، البياف )ُْٓ/ّانظر: ا١تهذب ) (ُ)
 (.ِٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُِٖ/ُّانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ّٕٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٕٓٗ/ِاإلسعاد )(، ِّْ/ُٕانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ّ)
 (.ِْْ/ُْْتر ا١تذىب ) (ْ)
 (.ََْ/ْالتدريب ) (ٓ)
 (.َّٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ُْْ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّٕٗ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٔ)
 (.ٕٔٗ/ِ(، اإلسعاد )ِْ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُٕٗ/ُّانظر: العزيز ) (ٕ)
 وفرة لدم.كىو ساقط من النسرة ا١تت (ٖ)
 (.ُْٗ/ّإخبلص الناكم ) (ٗ)

 (.ِٖٗانظر: اإلرشاد )ص:  (َُ)
 (.  ْٓٔانظر: )ص:  (ُ)
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: "فإف حضر عكس" كىو زائد على ما مر أف الغائب إذا حضر كأقاـ بينة ومعُب قولو
ما مر  ً عن جواب  )أو سكت(دعى عليو ا١ت )وإف أنكر( (ُ)ٔتلك العُت رجحت بينتو

 كىي اليت ررجع منها ا١تنًكر إٔب موضعو. )عدوي(مسافة  )أو غاب فوؽ(الدعول كأصر 
أف ارفقا على أف أيخذ أحدمها  (ّ)/أ[َّْ]ؿ/ (ِ)]....[  ً قبلها كلو ٓب  كما القرعة

لقيمة ٓب أحد اٞتانبُت كاآلخر األجزاء، أك أيخذ أحدمها ا٠تسيس كاآلخر النفيس كيرد زائد ا
 . (ْ) تج إٔب رراض هف

: غَت قسمة اإلجبار فبل يعترب فيها الرضا ال قبل القرعة كال بعدىا كيكفي فيو وخرج بقولو
بعدىا حيث اشًتط رضيت هبا أك ٔتا أخرجتو القرعة أك ٔتا جرل؛ ألف الرضا أمر خفي فىنًيطى نأمر 

اف بيعناظاىر يدؿ عليو، كال يكفي ٣ترد رضيت كال يشًتط لقطع ال  . ٓ()بيع كال التمليك كإفً 
 . (ٔ): "قبل كبعد" من زايدرووالتصريح بقولو
رانه من األمثلة  ابلَباضي (ٕ)وجيرى القسمة  مشًتؾ  )كجدار(دكف اإلجبار ُب غَت ما ًذ

                                                 

ره قبل بضعة أسطر. (ُ)  ًذ
ػبلـ يتعلػق بكتػاب البيػوع، كال عبلقػة لػو بكتػاب القضػاء، كيسػتمر الكػبلـ  (ِ) ُب ىذا اللوحة من ا١ترطوط أيٌبً 

ػػبلـ يتعلػػق ببػػاب القسػػمة ُب البيػػوع ُب كجػػو كاحػػد )ب( فقػػط مػػن ا١ترطػػوط، ٍب أي ٌب ُب بدايػػة اللوحػػة التاليػػةً 
بػػػَتنا ُب ا١ترطػػػوط، منػػػػو مػػػا يتعلػػػق بنهايػػػة ابب القضػػػػاء، كابب  ُب أكاخػػػر مسػػػائلها، فيبػػػدك أف ىنػػػػاؾ سػػػقطاً 
بػػَت مػػن بدايػػة ابب القسػػمة. كيػػدؿ علػػى السػػقط أيضػػا الًتقػػيه ا١توجػػود ُب ا١ترطػػوط،  ػػامبل، كجػػزءً  القسػػامةً 

/ب(، ُب أثنػػاء  ُُٔ/أ(، كالػػذم قبلػػو ينتهػػي بػػرقه )ؿ/َّْد مػػا يتعلػػق ابلبيػػع بػػرقه )ؿ/حيػػث يبػػدأ الًتقػػيه بعػػ
ًتػػاب البيػػػوع، كىػػو ال أصػػػٍت، كىػػػو ُب جػػزء الطالػػػب: إبػػػراىيه الغامػػدم، كقػػػد انقػػػش رسػػالتو، كقػػػد ارصػػػلت 

ػػز ا١تاجػػد ُب اتريػػخ  ىػػػ، لبلستفسػػار عػػن ىػػذا السػػقط ىػػل ىػػو موجػػود ُب األصػػل أك عنػػد ُّْٕ/َُ/َِٔتًر
 صوير سقط، فأفادكين نأنو ساقط ُب أصل ا١ترطوط، كقد نبهت ا١تشرؼ على ذلك.الت

ما نبهت عليو سابقنا.  (ّ)  ىذا من أكاخر مسائل ابب القسمة، كالذم قبلو ساقطً 
 (.َِٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ّّٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َُّ/ُّانظر: البياف ) (ْ)
 (.ُِٕ/ُُ، ركضة الطالبُت )(َٔٓ/ُِ(، العزيز )ٕٓ/ْانظر: الوسيط ) (ٓ)
 (.ِٕٗانظر: اإلرشاد )ص:  (ٔ)
مصػدر قسػه الشػيء يقسػمو قسػما فانقسػه، كا١توضػع مقسػه مثػاؿ ٣تلػس. كقسػمو: جػزأه، : لغة القسمة (ٕ)

 .كىي القسمة
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ماؿ العرض كىو امتداد إحدل الزاكيتُت إٔب  بُت ملكُت إذ ال إجبار ُب قسمة طوالن ُبً 
إربلفنا لو كال إجبار مع اإلضرار كرسه ا٠تط كإف التقى بو على ما  األخرل؛ ألف ُب السوء

ماؿ الطوؿ كىو ما بُت كجهيو؛ ألف  أيٌب ال  صل معو ا١تفاضلة اٟتقيقية، كال عرضنا ُبً 
القرعة رٔتا عينت ما يلي ملك زيد لعمرك كابلعكس فبل ينتفع كاحد منهما ٔتا صار إليو، 

كلو بُت أحدمها على ما صار إليو  (ُ)ط أيٌب فيو ما مركألنو إف قسه ابلشق أك برسه ا٠ت
اف طولو عشرين (ِ)رعدل الثقل كالتحامل إٔب نصيب اآلخر  ً ، كال ٝتكنا كىو اررفاعو فإذا

اف طولو مثبلن   ً كعرضو ذراعُت كقسه طوالن صار لكل عشرة ُب عرض ذراع فعله أنو لو
اف لكل ٜت  ً سة أذرع ُب عرض اٞتدار أك  عشرة أذرع ُب عرض ذراع فقسه نصفُت طوالن

)فإف قسم ًامبلن كىو ذراع ٍب ميز النصفاف ٍب يقرع بينهما كيشًتط الرضا بعد القرعة أيضنا، 
أم: يلي ملكو ال حاجة إٔب  )يليو(أم: الوجو الذم  )ما(من الشريكُت  عرًضا فلكل(
يفية قسمتو أف يعله بعبلمة كيرسه ٓتط .(ّ)القرعة ٍب قيل  ً: 

ل الطوؿ كنصف : أ(ْ)وقيل  ً ف يشق كينشر اب١تنشار فعليو ال جيابوف إٔب قسمة ُب
ما مر فيما لو ىدموه  العرض ألف منفعة ُب الطوؿ إربلؼ لو كرضييع ك٢ته ذلك نأنفسههً 
كاقتسموا بعضو نأنفسهه، كُب قسمة العرض ال مكن زايدرو على قسمُت ٓتبلؼ ُب قسمة 

ل ٜتس أف يكوف بُت أربعة كأيخذً   ة أذرع ُب عرض ذراعُت. الطوؿً 
     (ٕ)والتصحيح (ٔ)واجملموع (ٓ)اؼبنهاجكاعله أف قسمة األجزاء إفراز على ما ُب 

                                                                                                                                          

 ٘تييز بُت اٟتقوؽ الشائعة بُت ا١تتقاٝتُت.: اصطالًحا 
 (.َُُ(، أنيس الفقهاء )ص: َّٓ/ِح ا١تنَت )(، ا١تصبا ْٖٕ/ُِانظر: لساف العرب ) 
ره قبل بضع أسطر. (ُ)  ًذ
فاية النبيو )ُّٗ/َُانظر: فتح العزيز ) (ِ)  (.ّّٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّٕٓ/ُٖ(،ً 
فاية النبيو )َُٕ/ٓانظر: العزيز ) (ّ)  (.ِِْ/ِ(، أسٌت ا١تطالب )ّٕٓ/ُٖ(،ً 
 (.ُِٖ/ّ(، مغٍت احملتاج )ِٔٔلصغَت للقونوم )ص: (، شرح اٟتاكم اُِْ/ْانظر: ركضة الطالبُت ) (ْ)
 (.ّْْمنهاج الطالبُت )ص:  (ٓ)
 (.ّْٕ/ٓاجملموع ) (ٔ)
 (.ِٖٔ/ِرصحيح التنبيو ) (ٕ)
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انت بيعنا ١تا دخلها اإلجبار ك١تا جاز االعتماد على القرعة، كمعٌت   (ُ)وغّبمها قالوا: ألهنا لوً 
أف ملكو.  ًوهنا إفرازنا أف القسمة ربُت إمنا خرج  لكل من الشريكُتً 

اف ملكو ىو قبل القسمة ١تا (ِ)لوقي : بيع فيما ال ملكو من نصيب صاحبو إفراز فيماً 
اة  وبو جـز الشيخاف، كإمنا دخلها اإلجبار للحاجة ،(ّ)أيٌب ورجحو  (ٓ)كالراب (ْ)ًما ُب الًز

: ٍب قيل: القوالف فيما إذا جرت إجبارنا كإال فبيع قطعناقاال (ٔ)غّبمها
(ٕ). 

 .(ٖ): ُب اٟتالُتوقيل
 : كاألصح الطريق األكؿ. (ٗ)قاؿ البغوي

 (ُِ)ووافقو األذرعيالثاين  (ُُ)نأف الذم صححو ُب هتذيبو (َُ)واعَبضهما اإلسنوي
 فقاؿ: ُب بعض نسخ الرافعي كاألصح الثاين، كىو الصواب.

كعلى القوؿ نأهنا بيع متنع ُب ٨تو العيب كيشًتط ُب الربوم التقابض كعلى مقابلة ال 
 ٓتبلؼ سائر الثمار؛   (ُْ)وغّبه (ُّ)خالفًا  للسبكيب كالرطب كلو على الشجر متنع ُب العن

 
                                                 

 (.ٓٔٔ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ّْٔ/ِ(، الديباج )ّٗٔ/ّانظر: األنوار ألعماؿ األبرار ) (ُ)
 (.  ّّٔ/ْ(،  أسٌت ا١تطالب )ِْٕ/َُوىاج )(، النجه الٖٕٗ/ِانظر: ركض الطالب ) (ِ)
ره بعد بضعة أسطر. (ّ)  سيًذ
 (.ِّٖ/ِ(، ركضة الطالبُت )ٕٕ/ّانظر: العزيز ) (ْ)
 (.ّْٖ/ّ(، ركضة الطالبُت )ِٖ/ْانظر: العزيز ) (ٓ)
فاية األخيار )ص: ّٖٔ/ّ(، ٖترير الفتاكم )َّٔ/ْانظر: التدريب ) (ٔ)  ً،)ُٓٔ.) 
 (.ُِْ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ٖٓٓ/ُِانظر: العزيز ) (ٕ)
فاية النبيو ) (ٖ)  (.ّّٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِْٕ/َُ(، النجه الوىاج )ُّٗ/ُٖانظر:ً 
 (.ُِِ/ٖالتهذيب ) (ٗ)
 (.ُّٓ/ٗا١تهمات ) (َُ)
 (.ُِِ/ٖالتهذيب ) (ُُ)
 (.ّّٔ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ُِ)
 (.ّْٕ/ِفتاكم السبكي ) (ُّ)
 (.ُِٓ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُِِ/ٖلتهذيب )(، إِٖ/ُانظر: ا١تهذب ) (ُْ)
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ألف ا٠ترص ال يدخلها، كرصح اإلقالة ُب قسمة ىي بيع كالقسمة ُب ٦تلوؾ عن كقف حيث 
ال بيع أك إفراز مع رد من ا١تالك؛ المتناع بيع الوقف كألف ا١تالك أيخذ إبزاء ملكو جزاء من 

 عن ملك بل بُت أراببو ١تا فيو من رغيَت شرط الواقف. الوقف، كلغت قسمتو ال
ٔتا إذا صدر الوقف من كاحد على سبيل كاحد قاؿ: كإف صدر من  (ُ)وقيده البلقيِب

ما ٕتوز قسمة الوقف مع ا١تلك كلو (ّ)وأفتيت بو (ِ)كما جـز بو اؼباوردياثنُت جازت   ً،
بلمو ]ؿ/ متدافع فيو كاألقرب ُب /ب[ َّْصدر من كاحد على سبيلُت أك عكسو أكً 

قسمة إجبار كقسمة إفراز بًتاض  )ونقضت(األكؿ يقتضي ما قالو اٞتواز كُب الثاين عدمو، 
ما لو قامت بينة  )ثبت(أك حيف  )لغلط(  ً اء كثبتو كأقاـ بو بينة نأف ادعاه أحد الشًر
ذب الشهود أما إذا ٓب يبينو فبل يلتفت إليو (ْ)ّتور ٓب  لف القاسه  ، كإذا بينو(ٓ)القاضي لوً 

ة قاٝتاف حاذقاف ما رجحو  (ٔ)بل مسح العُت ا١تشًًت  ً شهادهتما كينقض القسمة ًك
خبلفنا ٞتماعة ما لو عرؼ أنو يستحق ألف ذراع كذىرىعى ما أخذه فإذا ىو سبعمائة  (ٕ)شيرنا

ه كإقرار ا٠تصه كمُت الرد،  الشاىدين كالشاىد كا١ترأاتف أك كاليمُت كعله اٟتًا كلو ذراع، ًك
اء كمن نكل نقضت ُب حقو إف حلف خصمو كال  إذا بُت ك ٓب يقه حجة ٖتليف بقية الشًر

 .(ٖ)يكلف بقيتهه بينة بصحتها

                                                 

 (.َِٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ّّٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّّٕ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ُ)
 (.ِْٕ/ٔاٟتاكم الكبَت ) (ِ)
 (.َّٖ/ِفتاكل البلقيٍت ) (ّ)
 ظلمة. :: نقيض العدؿ، جار جيور جورا. كقـو جورة كجارة أماعبور (ْ)
 (.ُُْ/ُ(، ا١تصباح ا١تنَت )ُّٓ/ْ(، لساف العرب )ُّّ/ُيب اٟتديث )انظر: النهاية ُب غر  
 (.ُِٓ/ٖ(، التهذيب )َُْ/ّ(، ا١تهذب )َِٔ/ُٔانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٓ)
ل عمل: من اٟتذؽ، كىي حاذقاف (ٔ)  .غوامضو كدقائقوكمعرفة  ا١تهارة ُبً 
تاب العُت )   (.ُِٔ/ُ )(، ا١تصباح ا١تنَتَْ/َُ(، لساف العرب )ِْ/ّانظر:ً 

 (.ّّّ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٕ)
 (.ّّٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّّٕ/ٕ(، الوسيط )َِٔانظر: التنبيو )ص:  (ٖ)
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: إف القاسه ال  سن القسمة كا١تساحة كاٟتساب؛ ألف الظاىر صحتها وإف قاؿ اؼبدعي
قاض اعًتؼ ابلغ ذبوه أك سكتوا كرد األجرةً  لط فإنو كلو اعًتؼ بو القاسه ٓب ينقض إفً 

 .(ُ)إف صدقو احملكـو لو رد ا١تاؿ كإال غرًمو القاضي
قوؿ قاض ٔتحل كاليتو: حىكىٍمت، كال  كقولو ُب قسمة اإلجبار حىاؿى كاليتو: قىسىٍمتً 
ر فعلو، كلو قاؿ: ىذا نصي  كال  ييقبل شهادرو ألحدمها كإف ٓب يطلب أجرة كقيد ٔتا إذا ًذ

 .(ِ)بينة أك لكل بينة ٖتالفا كفسرت
؛ ألف (ّ)كما قالو الشيخ أبو حامد، إف اختص أحدمها ابليد فيما رنازعا فيو حلف نعم 

اآلخر اعًتؼ لو هبا كادعى أنو غصبو، ك١تن اطلع على عيب ُب نصيبو ُب فسخ القسمة  
 )ذاتقسمة  )ال( (ٓ)ىنا من شبو يناقض كقع ُب عبارة أصلو (ْ)ًالبيع، كسًلمت عباررو

اء قبل القسمة كبعدىا ٍب ظهر غلط أك  )بَباض( فبل ينقص إذا صدرت تعديل( من الشًر
ما ال أثر  )بيع(أم: قسمة التعديل  )إذ ىي(حيف كإف ٖتقق  فبل أثر للغلط أك اٟتيفً 

انت قسمة التعديل كإذا أجرب   ً و، كإمنا للغنب بعد البيع كالشراء لرضى صاحب اٟتق بًًت
ل من ا قسمة الرد؛ ألنو ١تا انفردً   ً أنو عليها بيعنا  ً لشريكُت ببعض ا١تشًتؾ بينهما صار

ه ماؿ  ما يبيع اٟتًا  ً اف لآلخر كإمنا دخل األكٔب اإلجبار للحاجة  ً اف لو ٔتا  ً ابع ما
ا١تديوف جربنا
(ٔ). 

بعد  )وإف استحق(، (ٕ)فيما رقرر من زايدرو وغّبمها والتفصيل بْب قسمة التعديل
ثلث بطلت )بعض(القسمة نأنواعها   ً  ُب ا١تستحق كُب الثاين قوال رفريق  مشاع من ا١تقسـو

                                                 

 (.َِٗ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُٓٓ/ُِ(، العزيز )ُِٓ/ٖانظر: التهذيب ) (ُ)
فاية النبيو )ُْٗ/ُّانظر: البياف ) (ِ)  (.ّّٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّٕٓ/ُٖ(،ً 
 (.ّّٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِٕٗ/َُ(، النجه الوىاج )َِِ/ُُر: ركضة الطالبُت )انظ (ّ)
 (.ِٕٗانظر: اإلرشاد )ص:  (ْ)
 (.ٕٗٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٓ)
فاية النبيو ) (ٔ)  (.ّّٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّّْ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُّٕ/ُٖانظر:ً 
 (.ِٕٗانظر: اإلرشاد )ص:  (ٕ)
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ما ُب   فيكوف األظهر صحة القسمة كثبوت ا٠تيار. (ّ)والشرحْب (ِ)وأصلو (ُ)اؼبنهاجالصفةً 
: بطلت ُب اٞتميع مشى على ما مر ٢ته من أف العقد إذا ٚتع (ٓ)وغّبه (ْ)وقوؿ اإلسنوي

 (ٔ)، كقد مر ردة فارباع ا١تصنفولرجوع الشافعي هنع هللا يضر إليبُت حبلؿ كحراـ بطل ُب اٞتميع 
 )بتساو(ًائن   )معْب(إف استحق بعض  )ال(٢ته ُب ذلك غَت سديد،  (ٕ)كصاحب اإلسعاد

ل نصيب الثلث مثبلن ُب  اف قدر ا١تستحق منً  اء نأفً  أم: مع رساكم الشريكُت أك الشًر
بل منهما كصل إٔب حقو فإف ٓب يستواي فيو نأف اختص أح دمها بو أك الباقي بل رصح؛ ألفً 

ُب اٞتميع ألف ما يبقى لكل ال يكوف قدر حقو بل  تاج  )بطلت(أصاب أحدمها منو أًثر 
 .(ٖ)أحدمها إٔب الرجوع على اآلخر كرعود اإلشاعة

، لو كقع ُب القسمة عُت ١تسله أخذىا منو الكفار كٓب يعله هبا إال بعد القسمة نعم
س ا٠تيمس كال ربطل القسمة إال ردت لصاحبها كعوض عنها من كقعت ُب نصيبو من ٜتي 

ما قرركه  ً قالو ُب اببو  (ٗ)إذا ٓب يكن ُب بيت ا١تاؿ شيء أك منع إعطاء البدف فلهما
 .(ُُ)وغّبه (َُ)األسنوي

 

                                                 

 (.ّْْ )ص: منهاج الطالبُت (ُ)
 (.ُّٕٔ/ّانظر: احملرر ) (ِ)
 (.ّّْ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِٓٓ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
 (.َُّ/ٗا١تهمات ) (ْ)
 (.ِٖٕ/َُ(، النجه الوىاج )ُِٓ/ٖ(، التهذيب )ُُْ/ّانظر: ا١تهذب ) (ٓ)
 (.َْٖ/ّإخبلص الناكم ) (ٔ)
 (.َُّٕ/ّاإلسعاد ) (ٕ)
 (.ّّٕ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٕٗ/َُالوىاج )(، النجه ِٓٓ/ُِانظر: العزيز ) (ٖ)
 (.ّّْ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ّّْ/ُٗ(، اجملموع )ِّٓانظر: التنبيو )ص:  (ٗ)
 (.ُِّ/ٗا١تهمات ) (َُ)
(، أسػػػػػٌت ا١تطالػػػػػب ِٕٗ/َُ(، الػػػػػنجه الوىػػػػػاج )ُٔٗ/ِانظػػػػػر: قواعػػػػػد األحكػػػػػاـ ُب مصػػػػػاّب األانـ ) (ُُ)

(ْ/ّّْ.) 
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ُب استثناء ىذه نأف قسمة الغنيمة ليست على حسب القسمة ُب  (ُ)وانزع البلقيِب
ات اٟتقيقية بل األمر فيها لئلماـ، كلو ظهر بعد ة كصية بغَت معُت  ا١تشًًت قسمة الًًت

ر، كالتفصيل بُت ا١تعُت كا١تشاع  فكدين ظهر أك ّتزء شائع أك معُت فكا١تستحق فيما ًذ
ر من زايدروُّْ]ؿ/ ا بُت ٚتع كىو نأيديهه  )وال يقسم قاض( (ِ)/أ[ فيما ًذ مشًتًن

بل يعرض  (ّ): ىو ملك لنا فاقسمو بيننا كإف ارفقوا على ذلك خبلفنا ١تا ُب اٟتاكم)بقوؽبم(
ا كميننا  ونقلو عن جـز  (ْ)كما رجحو األذرعيعنهه حىت يقيموا بينة عنده كلو شاىدن

نأنو ملكهه؛ ألنو قد يكوف ُب أيديهه  (ٕ)وصوبو الزركشي، (ٔ)واقتضى كالـ غّبه (ٓ)الدارمي
إبجارة أك إعارة فإذا قسمة بينهه فقد يدعوف ا١تلك ٤تتجُت بقسمة القاضي كإف قلنا 

ما عله ٦تا مر ُب الفرائض أف رصرفو ُب مثل ذلك ليس ْتكه.ابلضعي  فً 
أنو ال  كه اب١توجب ٔتجرد اعًتاؼ العاقدين ابلبيع كال ٔتجرد  ىذا (ٖ)وأخذ البلقيِب

 إقامة البينة عليهما ٔتا صدر منهما؛ ألف العُت الذم قيل ىنا أيٌب ٍب.
لك صح فكأنو حكه بصحة نأف معٌت اٟتكه اب١توجب أنو إف ثبت ا١ت (ٗ)ورده شيخنا

إذ ليس ُب حكمو ىنا رسليط كال احتجاج  (َُ)الصيغة، كىو ظاىر خبلفنا ١تا ُب اإلسعاد
 بفعل القاضي ٓتبلؼ قسمتو.

                                                 

 /ب(.ِِّ/ؿ ّرصحيح ا١تنهاج ) (ُ)
 (.ِٕٗانظر: اإلرشاد )ص:  (ِ)
 (.ٖٗٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ّ)
 (.ّّٗ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ْ)
 (.ُُْ/ْعلى ٖتفة اٟتبيب ) حاشية البجَتمي(، ّّٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َّٓ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ٓ)

فايػػة النبيػػػو )ُِٗ/ُُانظػػر: ركضػػة الطػػالبُت ) (ٔ) الصػػغَت للقونػػػوم  (، شػػرح اٟتػػاكمِّٔ-ِّٓ/ُٖ(،ً 
 (.ٕٔٔ)ص: 

 (.ّّٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّّٗ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٕ)
 (.ِِٗ/ٖ(، هناية احملتاج )َّْ/ٓ(، الغرر البهية )ّْٔ/ّانظر: ٖترير الفتاكم ) (ٖ)
 (.ّّٖ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٗ)
 (.َُّٗ/ّاإلسعاد ) (َُ)
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نأنو ملكهه مع أنو ال خصه نأف ضركرة قطع النزاع بينهه  وجياب عن ظباع بينتهم عنده
ه ألنو ٓب يستفد هبا شيئنا سوغت لو ذلك على خبلؼ القاعدة كال يكفي بينة نأنو نأيديه

يىًدًىٍه،  أم:  )وؽبم(غَت الذم قد عرفو كال إبثبات االبتياع أك ٨توه؛ ألف يد البائع أك ٨توه ًى
ة متساكية كىي  اء أف يقسموا منفعة العُت ا١تشًًت ٔتناكبة أك مشاىرة أك  ((ُ))مهاأيةللشًر

مكاانن كال إجبار ُب قسمة  متساهنة ك٢ته قسمتها على أف يسكن أك يزرع ىذا مكاانن كىذا
ما أفاده قو٢ته ؛ ألف (ّ)ك٢ته سواء أقبلت العُت القسمة أـ ال خبلفنا ١تا ُب اٟتاكم (ِ)ا١تنفعةً 

 .(ْ)ا١تهاأية رعجل حق أحدمها كيؤخر حق اآلخر
ة إبجارة أك كصية  (ٓ)وقيده البلقيِب ة ْتق ا١تلك ُب العُت قاؿ: أما ا١تملًو اب١تنافع ا١تملًو

رء العقبفيجرب أخ ركه ُبً  ا ٦تا ًذ على قسمتها كإف ٓب رقبل العُت القسمة إذ ال حق  (ٔ)ذن
ة ُب العُت. انتهى.  للشًر

ركه (ٕ)، بل يرده ما أيٌبوفيو نظر ما قالو الشارح (ٖ)كما ًذ رء العقب ال يدؿ لوً  ، (ٗ)ُبً 
و بعد استيفاء عن ا١تهاأية كل )رجوع(٢ته أم: لكل منهه  )و(كلو رنازعا فيمن يبدأ بو أقرع، 

                                                 

 ا١تناكبة.: لغة اؼبهيأة (ُ)
 .قسمة ا١تنافع على التعاقب كالتناكب: اصطالًحا 
(، التوقيػػػف علػػػى مهمػػػات ِّٕ(، التعريفػػػات للجرجػػػاين )ص: ِّٔانظػػػر: ٖتريػػػر ألفػػػاظ التنبيػػػو )ص:  

   (.ُّٗالتعاريف )ص: 
 (.ُِٕ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُٔٓ-َٔٓ/ُِانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ٖٗٔاٟتاكم الصغَت )ص:  (ّ)
 (.ٖٔٔ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ُِْ/ٖ(، التهذيب )ُْٔ/ُّانظر: البياف ) (ْ)
 (.ّّٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّّٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْٓٔ/ّانظر: ٖترير الفتاكم ) (ٓ)
وبو: النوبة، يقاؿ: العقب (ٔ)  .دارت عقبة فبلف: إذا جاءت نوبتو ككقت ًر
 (.ُْٗ/ِنَت )(، ا١تصباح ا١تُٖٔ/ُ(، لساف العرب )ُٖٓ/ُانظر: الصحاح ) 

 (.  ْٔٔانظر: )ص:  (ٕ)
 (.ُّٖ/ٓ(، ركضة الطالبُت )ٖٗ/ٔانظر: العزيز ) (ٖ)
 /أ(.ِْٗشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ٗ)
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بلـ أصلو كذلك بناء على أنو ال إجبار  (ُ)نوبتو كقبل استيفاء اآلخر نوبتو خبلفنا ١تا يقتضيوً 
فيها، فإف رجع أحد شريكُت ُب دار مناصفة مثبلن بعد استيفاء ا١تدة أك بعضها كجب غـر 

ُب  ليكوف )مستوؼ(أم: نصف أجرة ا١تثل ُب ىذا ا١تثاؿ  )فيغـر األجرة(ما قابل ذلك 
ابلتشديد كالبناء  )ُأجََّر(بينهه ُب ا١تهاأية مع اإلضرار عليو  )ولنزاع(مقابلة ما استوفاه، 

ه العُت عليهما ككزع األجرة عليهما بقدر  ،للمفعوؿ كمر ما فيو ُب البيع أم: أجر اٟتًا
 .(ِ)حصتيهما

عادة إذ  أف يقتصر على أقل مدة رؤجر رلك العُت فيها (ّ)وينبغي لو كما حبثو األذرعي
 قد يتفقاف عن قرب.

امبلف. وأفهم كالمو  أنو ال يبيعها كال يعلقهما عليهما إذ ال حق لغَتمها فيهما مع أهنماً 
، إف ٓب يوجد مستأجر نأجرة ا١تثل فهل ]ييعرض أك يعلق[نعم

عليهما إٔب أف  (ْ)
ل ٤تتمل كلعل الثاين أقرب، كأيٌب ما مر إلجارة عليهما ُب ا١تهاأية كالنزاع كا (ٓ)يصطلحا؟ً 

بلـ الشيرُت  ً ما دؿ عليو  ً خبلفنا ١تا مر عن  (ٕ)كغَتمها (ٔ)فيما لو استأجرا أرضنا مثبلن
أجرة  ،(ٖ)البلقيٍت انت أًسابو بلقطة كىبة ككصية كمؤنو النادرةً  كإذا جرت ا١تهاأية ُب ًقنً 

 .(ٗ)طبيب كحجاـ داخلو فيها

                                                 

 (.ٖٗٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ُ)
 (.ُِٖ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُٔٓ/ُِ(، العزيز )ُِْ/ٖانظر: التهذيب ) (ِ)
 (.ّّٕ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ّ)
لمتُت، كا١تثبت من حاشية العبادم على الغرر البهية ) (ْ)  (.َّٓ/ُٓب األصل فراغ ٔتقدارً 
ره قبل بضعة أسطر. (ٓ)  ًذ
 (.ُِٖ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُٔٓ/ُِانظر: العزيز ) (ٔ)
فايػػػػػػػة النبيػػػػػػػو ) (ٕ) (، أسػػػػػػػٌت ا١تطالػػػػػػػب ٖٔٔ(، شػػػػػػرح اٟتػػػػػػػاكم الصػػػػػػػغَت للقونػػػػػػوم )ص: ِّٔ/ُٖانظػػػػػػر:ً 

(ْ/ّّٕ.) 
 (.  ّٔٔ)ص: انظر:  (ٖ)
 (.ُٔٓ/ُِ(، العزيز )ُِْ/ٖ(، التهذيب )ُْٔ/ُّانظر: البياف ) (ٗ)
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ما مر ُب اللقطة، كير نعم اعى ُب الكسوة قدر ا١تهاأية فيلزمهما إف  ، يستثٌت أرش اٞتنايةً 
ًانت مناكبة، كمتنع ُب ٙتر شجر أك لنب شاة على أنو ٢تذا عاـ ك٢تذا عاـ، كيراعى ُب 
ل لصاحبو مده كاغتفر  الكسوة قدر ا١تهاأية؛ ألنو ربوم ٣تهوؿ كطريق حل ذلك أف يبحً 

ة مع رسامح الناس ُب ذلك  .(ُ)اٞتهل لضركرة الشًر
 فرع

ألهنا إما بيع دين بدين أك إفراز ما ُب الذمة  مة الديوف اؼبشَبكة يف الذممال تصح قس
بلمها ٘تنع أما األكؿ فواضح كأما الثاين فلعدـ قبضو فلو رراضيا ]ؿ/ /ب[ على أف ًُّْك

 .(ِ)يكوف ما ُب ذمة زيد ألحدمها كما ُب ذمة عمرك لآلخر ٓب أتص أحدمها ٔتا قبضو

                                                 

 (.ّّٖ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُِٗ/ُُ(، ركضة الطالبُت )ُِٓ/ٖانظر: التهذيب ) (ُ)
فاية النبيو )َِِ/ُُانظر: ركضة الطالبُت ) (ِ)  (.َِّ/ٓ(، الغرر البهية )ّّٔ/ُٖ(،ً 
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 باب يف العتق
إذا سبق ك٧تا أك الفرخ إذا طار كالقن يترلص بو  سي رى الفى  قى تى من عى  و لغةمن اإلعتاؽ وى

 .(ُ)من الرؽ كيذىب حيث شاء
 .(ِ): إزالة رؽ اآلدمي عن اآلدمي مطلقناوشرًعا
 : رؽ احًتازنا عن إزالة ا١تلك بنحو بيع.فقولنا
 يصح ك ـر : عن آدمي احًتازنا عن إزالتو عن ٨تو طَت أك هبيمة ابإلرساؿ فإنو الوقولنا

 .(ّ)١تا فيو من التشبو بسوائب اٞتاىلية
: مطلقنا احًتازنا عن كقفو فإنو ال يزيل ا١تلك إال عن رقبتو دكف منافعو كال يشًتط وقولنا

 قصد القربة إال ُب الثواب فدخل عتق الكافر.
 على أنو قربة لآلايت كاألحاديث الكثَتة الصحيحة، منها: (ْ)وأصبعوا
استنقذ هللا بكل عضو منو من النار حٌب الفرج  أديا رجل أعتق امرأ مسلًما: "قولو ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٓ)"ابلفرج
انت فً وقولو  .(ٔ)"من النار هي اءى دى : "من أعتق رقبة مؤمنةً 

                                                 

)ص:  ٖتريػر ألفػاظ التنبيػو(، َُِٓ/ْ(، الصػحاح )ُِٖ)ص:  لشافعيالزاىر ُب غريب ألفاظ اانظر:  (ُ)
ِّْ.) 

 (.ّٕٕ/ٖ(، هناية احملتاج )ْْٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّْْ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ِ)
 (.ُْٔ/َُ(، النجه الوىاج )َْٗ(، خبااي الزكااي )ص: ِّْانظر: فتح القريب )ص:  (ّ)
 (.ّْْ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِِّ/ٖالبياف ) (،ِّٗ/َُانظر: ا١تغٍت البن قدامة ) (ْ)
(، كمسػله ُب ُِٕٓبػرقه  ُْْ/ّ) ابب ُب العتػق كفضػلو، ًتػاب العتػقأخرجو البرارم ُب صػحيحو،   (ٓ)

بلمهػػػا مػػػن حػػػديث أبػػػو َُٗٓبػػػرقه  ُُْٕ,ُُْٖ/ِ) ابب فضػػػل العتػػػق، ًتػػػاب العتػػػقصػػػحيحو،    ً)
 ىريرة ه.

(، كالنسػػائي ُب ّٔٔٗبػػرقه  َّ/ْ) ابب أم الرقػػاب أفضػػل، لعتػػقًتػػاب اأخرجػػو أبػػو داكد ُب سػػننو،   (ٔ)
 (.ُّٕٕٓبرقه  ٖٖٓ/ِٖ(، كأٛتد ُب مسنده )ُِّْبرقه  ِٔ/ٔ، ابب )ًتاب اٞتهادسننو،  

 (.َْٔٔبرقه  َُْٓ/ِكاٟتديث صححو األلباين ُب صحيح اٞتامع الصغَت ) 
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ُب الصداؽ أف  (ُ)وما نقل عن الرافعيبة كإف رضمنو رعليق أف العتق قر  وعلم من ذلك
القربة ىو العتق ا١تنجز كالتدبَت ال العتق ا١تعلق فهو كىه إذ حاصل عباررو أف التدبَت قربة 
ما ُب  ٤تضة كرعليق العتق ليس عقد قربة كإمنا يقصد بو منع أك حنث أك ٖتقق خرب كمعناهً 

ونو انتفاء القربة عن عقد ا (ِ)التوشيح  ً لتعليق نفسو؛ ألنو كإذا رضمن إلزاـ قربة فبل يلـز
ُب ا١تطلب نأف ا١تعلق ليس بقربة  (ّ)فجـز ابن الرفعةقربة. أما العتق الذم التزمو بو فهو قربة 

 كىه أيضنا؛ ألف الذم قالو: أف اإليصاء ليس عقد قربة ٓتبلؼ التدبَت  مل على ما ييقرر.
: أف اإليصاء ابلعتق ليس بقربة كىه أيضنا؛ أيًضا (ٓ)ينقاًل عن الرافع (ْ)وقوؿ اؼبصنف

ألف الذم قالو: أف اإليصاء ليس عقد قربة ٓتبلؼ التدبَت كمعناه أف اإليصاء من حيث ىو 
اإليصاء لؤلغنياء.   أيضنا قد يكوف مباحناً 

ذا اإليصاء من حيث ىو كسيلة إليو ال من حيث ىو  أما العتق اؼبَبتب عليو فهو قربة ًك
ونو كسيلة أيضن  ذا يقاؿ ُب التعليق ليس قربة من حيث ىو رعليق بل من حيثً  ا فحسب ًك

أف ٤تل ذلك حيث قصد  (ٔ)قضية كالـ الرافعيللعتق؛ إذ للوسائل حكه ا١تقاصد على أف  
ابلتعليق اٟتث أك ا١تنع أم: أك ٖتقيق ا٠ترب ٓتبلؼ ما إذا ٓب يقصد ذلك فإف التعليق نفسو 

بل يثاب ُب األكؿ على التعليق؛ ألنو صرفو عن قصد القربة ٓتبلفو ُب يكوف قربة كىو ظاىر ف
الثاين فإنو يثاب عليو لكونو كسيلة للقربة كٓب يقصد صرفو عنها كال يبعد أف يتأرى ىذا 

أنو ال قربة فيو مطلقنا؛ ألنو اتبع  (ٕ)خالفًا ؼبا يومهو كالـ الزركشيالتفصيل ُب االستيبلد 
: إنو ليس بعبادة ٤تضة ك٢تذا (ٗ)أف العتق قربة قوؿ القاضي (ٖ)ما مر لقضاء الوطر، كال يناُب

                                                 

 (.ُّٕ/ٖالعزيز ) (ُ)
 (.ُٖٕ/ّكم )(، ٖترير الفتآُُّ/ّانظر: اإلسعاد ) (ِ)
 (.ٕٕا١تطلب العإب )ص:  (ّ)
 (.ّْٖ/ّإخبلص الناكم ) (ْ)
 (.ُّٖ/ٖالعزيز ) (ٓ)
 (.ُّٕ/ٖا١تصدر السابق ) (ٔ)
 (.ُٕٓ/ِالديباج ) (ٕ)
 (.  ٔٔٔانظر: )ص:  (ٖ)
 ٓب أقف على قولو فيما روفر لدم من الكتب. (ٗ)
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ال  تاج إٔب نية؛ ألف القربة أكسع من العبادة كعدـ احتياجو للنية إمنا ىو من حيث الصحة 
ما مر  .(ُ)أما من حيث الثواب فبلبد منهاً 

دبلك  )إالمن غَت صيغة  )ال عتق(معتق كعتيق كصيغة أك البعض فمن ٍب  وأركانو
افرنا بسبب  ((ِ)]بعض[ اف أك أثٌت، مسلمنا  أكً   ً رنا أصل كإف عبل أك فرع كإف سفل ًذ

الشراء ٠ترب مسله اإلرثي أك اختيارمً  أنو ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: "لن جيزئ كلد كالده إال أف  (ّ)قهرمً 
ا فيشًتيو فيعتقو  ".جيده ٦تلًو

ژى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  ژ كقولو رعأب: 
اٍلوىلىًديَّة كىاٍلعىٍبًديَّةدؿ على نفي اجتماع  ْ()

()ٓ. 
اآلرية حيث ٓب يثبت إال عند االختيار نأف العتق صلة كإًراـ للقريب  وفارؽ ما ىنا السراية

 .(ٔ)يليق ْتاؿ االختيارفبل يستدعي االختيار كالسراية روجب التغرًن كا١تؤاخذة كذلك إمنا 
/أ[ ُب معٌت ما ِّْسائر األقارب؛ ألهنه ٓب يرد فيهه نص كال ىه ]ؿ/ وخرج ابلبعض

 كرد فيو النص النتفاء البعضية عنهه.
ًما بل خطأ   (ٖ)فضعيف بل منكر (ٕ)"من ملك َذا رحم ؿَبَْرـٍ فقد عتق عليوكأما خرب: "

                                                 

ره قبل بضع أسطر. (ُ)  ًذ
 (.ِٖٗشاد )ص: ُب األصل "شرص"، كا١تثبت من اإلر  (ِ)
( مػن حػديث َُُٓبػرقه  ُُْٖ/ِ) ابب فضػل عتػق الوالػد، ًتاب العتػقأخرجو مسله ُب صحيحو،   (ّ)

 أبو ىريرة ه.
 (.ِٗسورة مرًن، اآلية ) (ْ)
 (.ُِٔ/ٖ(، ْتر ا١تذىب )ُّٓ/ٖ(، البياف )ُٕ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٓ)
 (.ْٖٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْْٔ/ْ) (، أسٌت ا١تطالبِّْ/ُّانظر: العزيز ) (ٔ)
، ًتػػػاب العتػػػق(، كبنحػػػوه أخرجػػػو أبػػػو داكد ُب سػػػننو،  ْٕٕٖبػػػرقه  ُّ/ٓأخرجػػػو النسػػػائي ُب الكػػػربل ) (ٕ)

ابب مػن ملػك ، ًتػاب العتػق(، كابن ماجة ُب سننو،  ّْٗٗبرقه  ِٔ/ْ) ابب فيمن ملك ذا رحه ٤تـر
( بلفػػػظ ََِِِبػػػرقه  ّٓٔ/ّّده )(، كأٛتػػػد ُب مسػػػنِِْٓبػػػرقه  ّْٖ/ِ) ذا رحػػػه ٤تػػػـر فهػػػو حػػػر

 ".من ملك ذا رحه ٤تـر فهو حير"
 (.ُٗٔ/ٔكاٟتديث بلفظ أيب داكد صححو األلباين ُب إركاء الغليل ) 
 (.ْٖٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُٖٔ/ٓ(، فتح البارم البن حجر )ُّ/ٓانظر: السنن الكربل للنسائي ) (ٖ)
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 .(ُ)قالو الًتمذم
ٓب يصح إذ ال غبطة كعليو أف يقبل ىبتو كالوصية بو لو  ولو اشَبى ما وليو من يعتق عليو

ذا إف أيسر كٓب رلزمو نفقتو ُب اٟتاؿ كإال ٓب  إف أعسر كيعتق عليو إذ ال ضرر عليو ُب اٟتاؿ ًك
معامبلت العبيد فإف جيز لتضرر ا١تؤب ابإلنفاؽ من مالو على العتيق كقدـ ا١تصنف ذلك ُب 

ه  مل ما ٓب يكن امتناع اٟتًا  ً ه كإف أىب كىي كصية قبلها ىو إذا ٓب يقبل الوٕب فاٟتًا
ثَتة الفساد فليس لو القبوؿ بعد   أف رأل أف البعض يعجز عن قريب كأف حرفتوً  ١تصلحةً 

 .(ّ)وغّبه (ِ)كما حبثو األذرعيًمالو 
ما رقرر  وسبب العتق غَته مع الصيغة اآلرية كال عتق إال  ملك )أو(إما ملك البعضً 

الرقيق كلو مبيعنا ٓب يقبضو كموزكانن أكصى ٔتنفعتو اآلخر سواء ارعاطاه بنفسو أـ  )ؼبالك(
اؼ ُب صحتو ٓتبلؼ غَت  افرنا كلو حربينا؛ ألف ملك الرقبةً  اف سكراانن أكً  يلو كإفً  بًو

ا١تو   .(ْ)قوؼ عليوا١تالك للرقبة ببل إذف ال يصح منو كإف ملك ا١تنفعةً 
بلمو ُب اٟتجر  ويشَبط يف اؼبالك إطبلؽ التصرؼ كعدـ رعلق  (ٔ)كغَته (ٓ)ًما عله منً 

كمفلس كعبد مأذكف  (ٕ)حق الـز للغَت ابلعتيق، فبل يصح إعتاؽ ص  ك٣تنوف كسفيو ككليه
 .(ٖ)لو ُب التجارة

                                                 

 (.َْ/ّ) ابب ما جاء فيمن ملك ذا رحه ٤تـر، أبواب األحكاـلًتمذم، سنن ا (ُ)

 (.ْٗٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْْٕ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ِ)
فاية النبيو ) (ّ)  (.ْٗٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْْٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِّّ/ُِانظر:ً 
الصػػػػػػغَت للقونػػػػػػوم )ص:  (، شػػػػػػرح اٟتػػػػػػاكمُُّٔ/ّ(، اإلسػػػػػػعاد )ُّٖ/ُٖانظػػػػػػر: اٟتػػػػػػاكم الكبػػػػػػَت ) (ْ)

ُٕٔ  .) 
 (.َُٔانظر: اإلرشاد )ص:  (ٓ)
 (.َُِ، ُٖٓ، ُْٓانظر: ا١تصدر السابق )ص:  (ٔ)
، يقاؿ: وليم (ٕ)  .أالـ الرجل، فهو مليه إذا أرى ذنبا يبلـ عليو: من اللـو
 (.ٕٓٓ/ُِ(، لساف العرب )ِٕٖ/ُٓ(، هتذيب اللغة )ٕٖٗ/ِانظر: ٚتهرة اللغة ) 
 (.ِٕٔ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: َّٓ/ُّ(، العزيز )ّْٓ/ٖيب )انظر: التهذ (ٖ)
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هار أك ٚتاع ُب ، إف كجب إعتاؽ ُب ماؿ أحد األكلُت بقتل أك ُب ماؿ الثالث بو أك بظنعم
ما مر كإذف كليو لو ُب إعتاؽ لزمو  رمضاف صح إعتاؽ الوٕب عنو، كرصح كصية السفيو ابإلعتاؽً 
يلو ُب قبوؿ النكاح، كال إعتاؽ مريض إال إف خرج من  ما يصح رًو يل آخر فيوً  قبل حجره كرًو

ما مر، كمشل قولو: "ُ()الثلث  ً اف موسرنا  ً ١تالك" ا١تبعض ، كال راىن كمالك ًقن جاز إال إف
 ألنو ليس من أىل الوالء. خبالفو؛ ِ()لكن جـز شيخنافيحتمل نفوذ عتقو الستقرار ملكو 

العبيد كال ينافيو (ّ)ويؤيده قوؿ اعبيلي قولو: قيل إف   (ْ)خالفًا للشارح: إنو ُب العتاؽً 
ره بعده كا١تكارب لكن إ عتاقو عن ًفاررو اب١تاؿ ألف مراده بو غَت العتق بقرينة ىذا الذم ًذ

ما أيٌب  .(ٓ)غَت نفسو يصح ابإلذف كعن نفسو ال يصح كإف أذف لو سيده فيوً 
من أرج من ثلثو فامتنع أعتقو السلطاف؛ ألنو حق روجو عليو  ولو أوصى لوارثو إبعتاؽ

أم:  )بو(فإذا امتنع منو انب عنو السلطاف، ك صل صريح اإلعتاؽ حىت ال  تاج إٔب بينة 
 )وبتحرير(ُب نظَته أكؿ التدبَت،  (ٔ)اإلعتاؽ كفيو استرداـ يعله ٦تا أيٌببلفظ العتق ٔتعٌت 

كما  )وفك رقبة( (ٕ)كزاد فيو الباء ليسله من العطف على الضمَت اجملركر الواقع ُب أصلو
أنت عتيق أك معتق أك أعتقتك أك حرنا ك٤تررنا كحرررك أك منكوؿ الرقبة  رصرؼ من ذلكً 

فكيتها أك فككتها كإف ٓب بلمهه ًك ما يصرح بوً  خالفًا ؼبا يومهو كالـ  (ٖ)يقل: من الرؽً 
كاشتهارىا، أما أنت إعتاؽ أك عتق أك ٖترير أك فك رقبة  (َُ)لوركدىا ُب القرآف (ٗ)األذرعي

                                                 

 (.َُٕ/ُِ(، ركضة الطالبُت )َّٓ/ُّ(، العزيز )ِّ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ُ)
 (.ْْٔ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ِ)
فاية النبيو ) (ّ)  (.ِٖٓ/ُِانظر:ً 
 /ب(.ِٓٗشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ْ)
 (.ْٕٓانظر: )ص:  (ٓ)
 (.ََٕانظر: )ص:  (ٔ)
 (.ٗٗٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٕ)
 (.َُٕ/ُِ(، ركضة الطالبُت )َّٔ/ُّانظر: العزيز ) (ٖ)
 ٓب أقف على قولو فيما روفر لدم من الكتب. (ٗ)
 (.ُّ. سورة البلد، اآلية ) ژھ  ھ  ژ كىو قولو رعأب:  (َُ)
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أنت طبلؽ ٓتبلؼ أنت ذكا عتق أك ذكا ٖترير كجعلتك ذا عتق أك ٖترير ك٧تزت  (ُ)فكنايةً 
لصيغ األكؿ؛ ألهنا رؤدم معناىا من غَت ٕتوز، كمن لك العتق أك التحرير فإهنا ملحقة اب

 . (ِ)الصرائح أيضنا على ا١تعتمد ل أعتقك أك أعتقك ل
ر ا١تؤنث كعكسو رغليبنا لئلشارة  ومر الفرؽ بينو كبُت ابعك ل كأقالك ل، كال يضر بًذ
ًتٚتة(ّ)على العبارة ناية كإف أحسن القرينةً  لفظ الطبلؽ بل  ، كال الًتٚتة عن صريح أكً 

 . (ْ)أكٔب كأيٌب نظَت ما مر
ما مر  مث فيما إذا لقن غّب لغتو وإشارة األخرس ك صل العتق بكل من  (ٓ)ًنطق غَتهً 

 . (ٔ)ىذه األلفاظ كغَتمها ٦تا أيٌب
ل منهما   )ولو(  ً اإذا  )بتعليق(ًاف  ً أم: مع رعليق بصفة ٤تققة الوقوع أك ٤تتملة

/ب[ على التدبَت ّتامع التوسعة ِّْفأنت حر قياسنا ]ؿ/طلعت الشمس أك إذا أقدـ زيد 
ذا لو رقبة   ا إف أعتقتك علي أف ال كال ٕب عليك ًك لتحصيل القربة، كبشرط كلو فاسدن

ا كىذا من زايدرو  .(ٕ)ًأعتقتك سنة فيعتق أبدن
أك ألمتو أنت أك ىي بنيت إذا    )ابِب(بقولو لعبده: أنت أك ىو  حيصل اإلعتاؽ أيًضا )و(
اف ابلغنا  )وإف(ًونو منو لصغر سنو   )ؼبمكن(ذلك خطاابن  ًاف  ً ٓب ينو بذلك عتقو أك
ًذب السيد ُب ذلك لكوف القن معركؼ النسب من غَته   )وعرؼ(ُب أنو ابنو  )كذبو(ك

ذبو أك عرؼ نسبو من غَته، كمر ُب اإلقرار ما (ٗ)وقيل، (ٖ)مؤاخذة لو إبقراره  : ال عتق إفً 
                                                 

 (.َّٖ/ٖ(، هناية احملتاج )ْْٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّْْ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ُ)
 (.ّْٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْٖٕ/ّ(، ٖترير الفتاكم )َْٓ/ُّانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ِٕٔ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ٗٗٔ/ّ(، األنوار ألعماؿ األبرار )ّٓٓ/ٖانظر: التهذيب ) (ّ)
ره قبل بضع أسطر. (ْ)  ًذ
 (.  ِِٔانظر: )ص:  (ٓ)
ره ُب األ (ٔ)  سطر التالية.سيًذ
 (.ِٖٗانظر: اإلرشاد )ص:  (ٕ)
 (.َّٔ/ٓ(، الغرر البهية )ُْٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ْٕٗ/ٕانظر: الوسيط ) (ٖ)
 (.ْٕٔ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ُُِّ/ّ(، اإلسعاد )ّٗٔ/ُّانظر: العزيز ) (ٗ)
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اف معركؼ النسب من غَته.يعله بو أنو يلحقو أيضن   ا حيث ٓب يكذبو كالً 
ر جيرم ُب النداء أيضنا  وقضية كالمو فقاؿ: إنو يعتق  (ُ)وجرى عليو يف الشرحأمنا ًذ

أنو ال يعتق بو إال  (ّ)وغّبه (ِ)لكن الذي جرى عليو األذرعيابلنداء ال أف يقصد بو ا١تبلطفة 
ثَتن  ا ١تبلطفة كحسن ا١تعاشرة ٓتبلؼ أنت ابٍت أك إف قصد بو العتق؛ ألنو يستعمل ُب العادةً 

 بنيت ال يستعمل عرفنا ا١تبلطفة كال اندرنا فليحمل اللفظ على حقيقتو بشرطو.
ر  (ْ)ويؤيده ترجيح النووي أنو لو قاؿ لزكجتو: اي بنيت ٓب يقع إال ابلنية كعللو ٔتا ًذ

 . (ٓ)ٓب ينو ٓتبلؼ ما لو قاؿ ٢تا: أنت بنيت فإف الفرقة رقع بينهما بذلك كإف
أك اي عتيق أك اي معتوؽ أك اي ٤ترر كإف أرى بًتٚتة  )اي ُحر(بقولو لقنو:  حيصل أيًضا )و(

لو عن قصد العتق كعضد ذلك الصارؼ  )بصارؼ(إف اقًتف بذلك  )ال(ذلك كلو ىزالن 
ر قبل إرقاقو ًك )كقصد اسم أُْبِدؿ(دلت عليو  )بقرينة( اف اٝتو حيرنا أك ٨توه ٦تا ًذ ذا نأفً 

بعده فيما يظهر فسمى بغَته ٍب انداه  بيا حير كقاؿ: قصدت اٝتو األكؿ كحلف فبل يعتق 
عليو ال إف قصده ذلك عضده سبق رسميتو ًْتير فقبل منو دعواه بيمينو فإف ٓب يقصد ذلك 

قصد اٝتو األكؿ  (ٕ)وظاىر كالـ الشارح، (ٔ)عتق ٔتجرد اللفظ ألنو صريح إف قصد ا١تزحً 
 كفيو نظر.
اف لو اٝتاف  (ٗ): "أبدؿ" ليفيد ابألكٔب ما أفهمتو عبارة أصلو(ٖ)ح بقولووصر  من أنو لوً 

ذلك،  اف اٟتكهً   )وإف كاف اظبو(ينادم بكل منهما أك أحدمها قدًن ابلنسبة إٔب اآلخرً 
                                                 

 (.ْٖٓ/ْانظر: إخبلص الناكم ) (ُ)
 لدم من الكتب. ٓب أقف على قولو فيما روفر (ِ)
 (.ْْٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُُِّ/ّ(، اإلسعاد )ٕٔٔانظر: فتح ا١تعُت )ص:  (ّ)
 (.ّْ/ٖركضة الطالبُت ) (ْ)
 (.ْْٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُٓٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )َِٓ/ُٗانظر: هناية ا١تطلب ) (ٓ)
 (.ّْٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُُِّ/ّ(، اإلسعاد )ِْٔ/ٕانظر: الوسيط ) (ٔ)
 /أ(.ِٔٗشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ٕ)
 (.ِٖٗانظر: اإلرشاد )ص:  (ٖ)
 (.ٗٗٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٗ)
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 .(ُ)إف نول بو عتقو عتق كإال فبل )فكناية(حير كٓب يغَت فناداه بو 
كاس مكس فيو فأقر ْتريتو خوفنا من ذلك كقصد نأنو لو طالبو م (ِ)وأفٌب الغزايل

اذب.  اإلخبار ٓب يعتق ابطننا؛ ألنوً 
: إنو ال يقبل ظاىرنا كرده اإلسنوم(ّ)وقضيتو كما قاؿ الرافعي

نأف قضيتو قو٢ته: لو  (ْ)
قاؿ ٢تا: أنت طالق كىو  لها من كهؽ ٍب ادعى أنو أراد طبلقها من الوهؽ قيًبل للقرينة 

 ا أيضنا؛ ألف مرركه اب١تكاس قرينة ظاىرة ُب إرادة صرؼ اللفظ عن ظاىره.القبوؿ ظاىرن 
ٔتنع ذلك فإف مركره بو إمنا ىو قرينة على أنو إخبار ليس إبنشاء كال  (ٓ)وتعقبو أبو زرعة

اف على ظاىره. بلمو مع ا١تكاس إال إفً   يستقيهً 
ة فهو قرينة على إرادة فيقوؿ: بل ىي حر  (ٔ)أف يقاؿ لو: أمتك قحبة ونظّب مسألة الواثؽ
 العفة ال العتق. انتهى.
نأف مراد اإلسنوم أف مركره بو قرينة ظاىرة ُب صرؼ إخباره  (ٕ)وأجاب يف اإلسعاد

اذابن كىو رد متجو.  ابٟترية عن ظاىره من الصدؽ فيقبل قولو بيمينو إف قصد اإلخبارً 
حير كقاؿ: أردت حيرنا من أيضنا نأنو لو قاؿ لو: افرغ من عملك كأنت  (ٖ)وأفٌب الغزايل

 العمل دكف العتق دين كال يقبل ظاىرنا كبو لو قاؿ ١تزاٛتة: أتخر اي حير فباف ًقًنًو ٓب يعتق.

                                                 

 (.َّٖ/ٖ(، هناية احملتاج )ْْٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّٕٔانظر: شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص:  (ُ)
 (.ُِٕفتاكم الغزإب )ص:  (ِ)
 (.َّٕ/ُّالعزيز ) (ّ)
 (.ِْٗ/ٗا١تهمات ) (ْ)
 (.ْْٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّْٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُِّّ/ّانظر: اإلسعاد ) (ٓ)
 .كاٞتمع قحاب ،من قحب الرجل إذا سعل من لؤمو ألهنا رسعل ررمز بذلك، ا١ترأة البغي :القحبة (ٔ)
)ص: (، التوقيػػػػػف علػػػػػى مهمػػػػػات التعػػػػػاريف ُٔٔ/ُ(، لسػػػػػاف العػػػػػرب )ْٕ/ْانظػػػػػر: هتػػػػػذيب اللغػػػػػة ) 

ِٖٔ.) 
 (.ُِّّ/ّاإلسعاد ) (ٕ)
 (.َُّفتاكم الغزإب )ص:  (ٖ)
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: إف أريد بو الظاىر ليفرؽ بينو كبُت ما قبلو ابنو ىنا ال يدرم من أاطبو (ُ)قاؿ الرافعي
لصريح، كيفرؽ بُت /أ[ ابللفظ اّّْكعنده أنو أاطب غَت عبده كٍب خاطب العبد ]ؿ/

ثَتنا ٓتبلؼ الطبلؽ فإنو ال  ما مر فيو نأف اٟترية رستعمل ُب ا١تزحً  كقوع الطبلؽ ُب نظَتهً 
 يستعمل ُب غَت موضوعو إال اندرنا.

  (ٓ)وغّبه (ْ)عن والده (ّ)عن الروايين (ِ)العزيز: أنت حير مثل ىذا العبد ففي ولو قاؿ لو
 هبتة ُب ا١تشبو بو فيحمل على حرية ا٠تلق فإف قاؿ  تمل أف ال يعتق ألف حرية اٟتير غَت
ُب األكٔب عتق ا١تشبو فقط ألف كصف الثاين ابلعبدية  (ٔ)مثل ىذا ٓب يعتقا لكن ْتث النوكم

فصوب عتق ا١تشبو فقط؛  (ٕ)منع عتقو كصوب ُب الثانية عتقهما كخالفو فيها ُب ا١تهمات
 ألهنما خرباف مستقبلف.

ٔتا إذا رفع قولو: "مثل" فعليو لو نصب عتق ا١تشبو بو أيضنا؛  وقضية اختصاص ما قالو
ألنو على اٟتاؿ فيفيد ارصاؼ ا١تشبو بو ابٟترية على أف ما قالو رد نأف الصواب قوؿ 

؛ ألف ا١تثلُت مها اللذاف ثبت لكل منهما ما يثبت لآلخر، كيستحيل عليو ما (ٖ)النوكم
 يستحيل على اآلخر.

                                                 

 (.َّٕ/ُّالعزيز ) (ُ)
 (.َْٓ/ُّالعزيز ) (ِ)
 (.َْْ/ْٖتر ا١تذىب ) (ّ)
 (.ُْٖ/ُِ(، ركضة الطالبُت )َْٓ/ُّانظر: العزيز ) (ْ)

ػػره ُب الرافعػػي نقػػبل عػػن  ،إٝتاعيػػل بػػن أٛتػػد بػػن دمحم الػػركايين: ووالػػده ىػػو كالػػد صػػاحب البحػػر ركػػرر ًذ
ركا كفارو كالظاىر أنو أسن من الشيخ أيب إسحاؽ فإف كلده كلد ُب سنة ٜتس عشرة  .كلده ٓب يًذ

(، طبقػػات ِِٓ(، طبقػػات الشػػافعيُت )ص: ِْٖ/ُانظػػر: طبقػػات الفقهػػاء الشػػافعية البػػن الصػػبلح ) 
 (.ِِْ/ُالفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة )

 (.ْْٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َّٕ/ٓ(، الغرر البهية )ََٕ/ّانظر: األنوار ألعماؿ األبرار ) (ٓ)
 (.ُْٖ/ُِركضة الطالبُت ) (ٔ)
 (.ُْٔ/ٗا١تهمات ) (ٕ)
 (.ُْٖ/ُِركضة الطالبُت ) (ٖ)
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: كعلى رقدير عتق الثاين ينبغي أف يكوف مؤاخذة حىت لو  (ِ)يكاألذرع (ُ)قاؿ الزركشي
ذا  اذابن ٓب يعتق ابطننا؛ ألف مثل ىذا ليس صفة إنشاء ٓتبلؼ قولو لؤلكؿ: أنت حير ًك ًافً 
يدين إذا قصد هبذه الصيغة اإلخبار أك قاؿ: أردت أنو حير األخبلؽ صرح بو الصيمرم
(ّ) 

. انتهى. اذابن  ُب قولو أنت حيرً 
 : أنت رعله حرية عبدم عتق إبقراره كإف ٓب يكن ا١تراطب عا١تان ْتريتو.اؿ لغّبهولو ق

فإنو ال عتق؛ ألنو لو ٓب يكن حيرنا ٓب  (ْ)كفارؽ ما لو قاؿ: أنت رظن أك ررل أنو ]حير[
 .(ٓ)يكن ا١تراطب عا١تان ْتريتو كقد اعًتؼ بعلمو كالظن ك٨توه ٓتبلفو

رظن كررل كيعمل بتفسَته كىو متجو إف أمكن استفساره ُب صورٌب  (ٔ)وحبث األذرعي
 ذلك كإال فاٟتكه ما مر.

كلو قاؿ لضارب ًقًنًو معاربنا لو: ًقن غَتؾ حير بتلك ٓب  كه بعتقو؛ ألنو ٓب يعينو، كالكناية 
؛ ألنو قد يراد بو ا٠تلوص من الرؽ )وسيدي(؛ ألنو يشمل ا١تعتق كالعتيق )كموالي(أيضنا 

أنو لغو؛  (َُ)كالقاضي (ٗ)رجح الغزايل لكن (ٖ)كاإلماـ (ٕ)لصغّبالشرح اىذا ما رجحو ُب 
 ألنو من الًتدد كردبَت ا١تنزؿ كليس فيو ما يقتضي العتق. 

                                                 

 (.ّْٔ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ُ)
 (.ّْٔ/ْانظر: حاشية الرملي على أسٌت ا١تطالب ) (ِ)
 (.ُِّّانظر: إلسعاد )ص:  (ّ)
تػب الشػافعية، كىػو مػا يقتضػيو السػياؽ. انظػر: أسػٌت  (ْ) ما ُبً  ُب األصل "حب"، كا١تثبت ىو الصحيحً 

 (.ْْٔ/ْا١تطالب )
 (.ْْٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُْٖ/ُِ(، ركضة الطالبُت )َْٓ/ُّانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ّْٓ/ْفة اٟتبيب )على ٖت حاشية البجَتمي(،ْْٔ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٔ)

 (.ْٕٔ/َُ(، النجه الوىاج )ٖٕٓ/ّ(، ٖترير الفتاكم )َّْ/ٗانظر: ا١تهمات ) (ٕ)
 (.ُِٓ-َِٓ/ُٗانظر: هناية ا١تطلب ) (ٖ)
 (.ِْٔ-ُْٔ/ٕالوسيط ) (ٗ)
فاية األخيار )ص: َُٖ/ُِ(، ركضة الطالبُت )َّٖ/ُّانظر: العزيز ) (َُ)  ً،)ٕٓٔ.) 



 

 

 
 

 اإلمداد شزح اإلرشاد البن حجز اهليتمي

444 

كعللو نأنو إخبار بغَت الواقع أك خطاب رلطف كال إشعار لو ابلعتق،  (ُ)واختاره الزركشي
بل كسلطاف أك ال ملك أك ال يدا كال سبيل أك ال خدمة ٕب عليك  أك أزلت حكمي أك ًك

ما ُب الطبلؽ  قولو: سلكتك أك كىبتك نفسكً  ملكي عنك كأنت هلل كسائبة كحراـ ًك
ناية إلشعارىا إبزالة القيد  )ما لطالؽ(ًذا   )و( ناية  )ظهار(ًذا صريح   )و(من صريح ًك ًك

حرمتك ل منهما التحرًنً   .(ِ)نأنو القتضاءً 
أك طالق أك  )أان منك ُحرّّ(قولو لو:  ()ال، وال فرؽ بْب أف خياطب بذلك ذكرا أـ أنثى

ٓتبلؼ  ،(ّ)مظاىر أك أعتقت نفسي منك فإنو لغو كإف نول بو العتق لعدـ إشعار ذلك بو
ما مر  قولو لزكجتو: أان منك طالق؛ ألف الزكجية رشمل الزكجُت كا١تلك ال يشمل السيدً 

و لغو الستحالة ذلك فيو فإن )لذكر(أك أسترب رٛتك خطاابن  )اعتد(ال قولو:  )و( ،مبسوطان 
ناية كىذا من زايدرو  .(ْ)ٓتبلؼ قولو ألمتو: اعتدم كاستربئي فإنوً 

ر ُب اٞتملة  وفارؽ ىذا ظهر أمي بصحة استعماؿ ىذا ُب الًذ ر: أنت عليً  قولو ا١تًذ
 مل اٟترمة على حرمة االسترداـ كعدـ صحة استعماؿ االعتداد كاإلسترباء ُب الرجل 

اف لغوا لذلكبوجو كلو قاؿ لًقً   .(ٓ)ًنًو: أعتق نفسك فأجابو بقولو: أعتقتً 
 فرع

: قل عند الناس أان حير ٓب يعتق؛ ألنو أيمر بكذبقاؿ ِلِقِنوِ 
، كلو أقر ْترية قن غَته ٍب (ٔ)

ما مر ُب األنوار ما رجحو ا١تصنف (ٕ)اشًتاه حكه بعتقوً  ذا لو قاؿ لو: قد أعتقتكً  ؛ (ٖ)ًك
د معٌت ا١تضي ُب   الفعل ا١تاضي فكاف إخبارنا ال إنشاء.ألف قد يًؤ

                                                 

 (.ّْٔ/ِالديباج ) (ُ)
 (.َُٖ/ُِ(، ركضة الطالبُت )َّٔ/ُّ(، العزيز )ّٓٓ/ٖظر: التهذيب )ان (ِ)
 (.ٕٔ/ٖ(، ركضة الطالبُت )ُّ/ٔ(، التهذيب )ٕٖ/َُانظر: البياف ) (ّ)
 (.ِٖٗانظر: اإلرشاد )ص:  (ْ)
 (.ّْٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٖٔ/ٖ(، ركضة الطالبُت )ْٕٓ/ٖانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ّْٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُّٖ/ُِالطالبُت )(، ركضة َْْ/ُّانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ُِ/ِاألنوار ألعماؿ األبرار ) (ٕ)
 (.ّْٖ/ّإخبلص الناكم ) (ٖ)
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ره ُب معرض اإلقرار، كيتعُت ررجيحو حيث   (ُ)ورجح صاحب األنوار أنو ال بد أف يًذ
ًبًعٍتًقًو /ب[ غَت ٨توم كإال فاألكجو ررجيح األكؿ، كلو قيد ًقنو كحلف ًّّْاف ا١تتكله ]ؿ/

َته فشهد اثناف أنو ٜتسة أرطاؿ كأنو ال  لو ىو كال غًبًعٍتًقًو أف قيده عشرة أرطاؿ كحيًكهى 
فىحىلَّ فػىبىافى عشرة فبل شيء على الشاىدين؛ ألنو عتق ْتل القيد ال ما شهدا ًبًعٍتًقًو كحيًكهى 

ذهبما  .(ِ)بو لتحققً 
 :واعلم أف العتق ينفرد عن الطالؽ ولو يف بعض األحواؿ خبصائص طبسة

 : السراية.األوؿ
 : العتق ابلقرابة.الثانية
 متناع العتق اب١ترض.: االثالثة
 : القرعة.الرابعة

لها معلومة ٦تا مر ُب غَت ىذا الباب كما أيٌب فيو كسيأٌباػبامسة أف  (ّ): الوالء، ًك
السراية إمنا ركوف ُب األشقاص فعتق اٞتنُت ال يتسرل ألمو، كإمنا يصح عتقو بعد نفح الركح 

اف لغونا  كأقراه  (ٓ)عن القاضي (ْ)لشيخافكما نقلو افيو فلو قاؿ: أعتقت مضغة ىذه األمةً 
ٓتبلؼ مضغة ىذه األمة حير فإنو إقرار ابنعقاد الولد حرنا، فإف أقر بوطئها صارت أـ كلد 

نأف  (ٕ)واعَبضو البلقيِب (ٔ)ذكره النوويكإال فبل الحتماؿ أنو حير من كطء أجن  بشبهة 
اؼ قاؿ: كصوابو فإف أقر نأف ىذه ا١تضغة منو، كما صوبو اؼ أيضنا حىت  ىذا غَتً  غَتً 

ره شيرنا ما ًذ  ً ركه ُب اإلقرار (ٖ)يقوؿ: عىلىٍقت هبا ُب ملكي ك٨توه ا ٦تا ًذ ، ٍب (ٗ)أخذن
                                                 

 (.ََٕ/ّاألنوار ألعماؿ األبرار ) (ُ)
 (.ُٔٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ِِّ/ٖ(، ْتر ا١تذىب )ِّْ/ٖانظر: البياف ) (ِ)
 (.  ٕٗٔانظر: )ص:  (ّ)
 (.ُّٖ/ُِركضة الطالبُت )(، َْْ/ُّانظر: العزيز ) (ْ)
 (.َْٖفتاكم القاضي حسُت )ص:  (ٓ)
 (.ُّٖ/ُِركضة الطالبُت ) (ٔ)
 /أ(.ٕٗ/ؿٓرصحيح ا١تنهاج ) (ٕ)
 (.َّٕ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ٖ)
 (.ُْٔ/ْ(، ركضة الطالبُت )ّٓٓ/ٓانظر: العزيز ) (ٗ)
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ما عتقت ما مر أبف قولواستشكالو  : مضغة ابٍت حير ال يتعُت لئلقرار كقد يكوف لئلنشاءً 
 مضغتها فيلغو.
كا بذلك كإف احتمل ذاؾ نأف ا١تتبادر من ذاؾ اإلقرار كمن ىذا اإلنشاء فأخذ جياب عنو

 اإلنشاء كىذا اإلخبار.
رلده أكالن لوجود  )ُحر ينحل دبيت(رلدينو  ولد( (ُ)[أوؿ]) وقولو ألمتو اغبائل أو اغبامل

الصفة ١تا مر ُب اٞتنائز من بقاء الرؽ بعد ا١توت، كال نظر ُب صورة اٟتائل إٔب عدـ ملكو 
 للولد حُت التعليق ١تلكو األصل ا١تقيد ١تلكو.

انت حائبلن عند  وقضيتو أف أكصى لو ْتملها ٍب يعتق كلدىا إفً  أنو لو ٓب ملك األـً 
 التعليق.

 : "كىو ظاىر" أما من كلدرو بعده حينا فبل يعتق. (ِ)قاؿ شيخنا
: أكؿ من يدخل الدار من عبيدم حير فدخلها أحدىه عيتق كإف ٓب يدخل أحد ولو قاؿ

األكؿ ُب ا١تسابقة على ا١تتعدد؛  (ّ)كاحد منهه كإمنا أطلقوا بعده أك اثناف معنا ٍب هلث ٓب ييعتق
ألنو ال ٤تذكر ٍب إذ ال يلـز ا١تررج زايدة على ا١تشركط ٓتبلفو ىنا إذ يلـز عليو زايدة عتق ٓب 
يلتزمو فإف قاؿ: أكؿ من يدخل كحده عتق الثالث كلو قاؿ: آخر من يدخلها ٓب يعتق كاحد 

اآلخر إذ ا١تعلق عليو دخوؿ اآلخر كىو ال يعله إال ٔتورو  منهه إٔب أف موت السيد فتعُت
فقد يصَت األخَت عن آخر فبل عربة ابآلخر ما داـ حينا
(ْ) . 

اف الداخل ىنا آخر اثنُت ٓب يعتق أحد،  وقياس ما تقرر )وتَِبَع ُب أكؿ من يدخل أنو لوً 
اف السيد  )ضَبٌْل(عتقها كىي حامل  أُّماً( اٞتزء منها كإف  )ديلكو(٢تا إذاً  )وال استثناه ألنوً 

أم: ال يعتق األـ بعتقو ربعنا لو؛ ألف األصل ال يتبع الفرع كإمنا صح العتق ُب ىذه  عكس(
كُب صورة االستثناء لقورو ٓتبلؼ نظَتمها ُب البيع كمن ٍب لو استثٌت عضونا ُب البيع بطل 

                                                 

ما ُب اإلرشاد ) (ُ)  (.ِٖٗص: ُب األصل "أك" ْتذؼ البلـ، كالصواب إثباهتاً 
 (.ّْٕ/ْأسٌت ا١تطالب ) (ِ)
 (.ّْٓ/َُ(، ركضة الطالبُت )ُُٖ/ُِانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ِْٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َّٕ/ٓ(، الغرر البهية )ْٗٔ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ْ)



 

 

 
 

 اإلمداد شزح اإلرشاد البن حجز اهليتمي

444 

ا لغَت مالك األـ فبل   ما لو (ُ)ٓتبلفو ُب العتق، كخرج "ملكو" ا١تصرح بو من زايدرو ًاف ٦تلوًن
يتبع أف عتقو إمنا ىو ابلتبعية ال  (ِ)يعتق؛ النتفاء التبعية مع اختبلؼ ا١تلك بو، كأفاد رعبَته

 .(ّ)ابلسراية؛ ألهنا إمنا ركوف ُب األشقاص ال ُب األشراص كإال لتبعت األـ اٟتمل ُب العتق
 من الثلث إال سا١تان فإنو يعتق. أنو لو عتق مريض حامبلن كٓب أرج (ْ)وحبث األذرعي

ر أك يرربو الشرع على سبيل التبعية. ما ًذ  كال فرؽ بُت أف يررب ىو العتق بتقدًن سآبً 
: كما ا١تانع أف يقاؿ: يعتق منهما ما بقي ابلثلث كال أتص األـ ابلعتق (ٓ)قاؿ الشارح

ورة.  كفاء ابلتبعية ا١تًذ
مل ا١تت وقد جياب  بوع أما مع بقاء نقص فيو فبل ربيعة.نأف ٤تل التبعية حيثً 

أيضنا قوؿ بعضهه: لو كضعت روأمنا ٍب أعتقها كاآلخر  (ٔ)األذرعي/أ[ ّْْ]ؿ/ ورجح
انفصالو قبلو قاؿ: كال أيٌب فيو ا٠تبلؼ ُب  ٣تنت ربعها ىذا ألنو ٛتل حاؿ العتق دكف األكؿً 

لتشوؼ الشرع ىنا إٔب العتق رعدم الشراء إٔب التـؤ اجملنت كأنو يبقى البائع ربعنا للمنفصل 
ُب الصحة قياسنا عليو بل أكٔب  )بعوض كاػبلع(أم: العتق  )وىو(فغلبت ربعية اجملنت لؤلـ، 

 . (ٕ)لتشوؼ الشارع للعتق دكف الفراؽ
ونو من جانب ا١تالك معاكضة فيها للثوب رعليق كمن جانب ا١تستدعي معاكضة  كُبً 

فيو رجع للقيمة فلو قاؿ لًًقًنًو: أعتقتك أك أنت فيها شوب جعالة كُب أنو عند فساد العوض 
حير على أك نألف فقبل فورنا أك قاؿ: أعتقتٍت على ألف أك نألف فأجابو عتق حاالن ُب الكل 

، كإف أعطيتٍت ألفنا فأنت حير لغا الشًتاط الفورية كملكو ١تا يعطيو كىو ال (ٖ)كلزمو األلف
                                                 

 (.ِٖٗانظر: اإلرشاد )ص:  (ُ)
 انظر: ا١تصدر السابق. (ِ)
 (.ُْٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َّٕ/ٓ)(، الغرر البهية ُِّ/ُّانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ّْٕ/ْ(، حاشية الرملي على أسٌت ا١تطالب )ُِّٗ/ّانظر: اإلسعاد ) (ْ)
 /ب(.ِٕٗشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ٓ)
 انظر: ا١تصادر السابقة. (ٔ)
 (.َْٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َّٕ/ٓ(، الغرر البهية )ٕٔٔانظر: شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص:  (ٕ)
 (.ِّٖ/ٖ(، هناية احملتاج )ْٗٔ/َُ(، النجه الوىاج )ّٖٓظر: منهاج الطالبُت )ص: ان (ٖ)
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 ملك لو اآلف. 
ًتضا نأف قياس ما مر فيمن قاؿ لزكجتو األمة إف أعطيتٍت كاع (ُ)كذا جـز بو الشيخاف

ألفا فأنت طالق عدـ اشًتاط الفورية ىنا، أك أعتقتك على ألف إٔب شهر فقبل فورنا عتق 
ا  كاأللف مؤجل، أك على ٨تو ٜتر أك على خدمة ٓب رقدر ٔتدة معينة أك على أف أدمو أبدن

ما ُب ا٠تلع كال يقدح ُب ن اف ذلك عتق كعليو قيمتوً  وف العوض ٨تو ٜتر كإفً  فوذ العتقً 
ما أيٌب أما إذا قدر ٔتدة  (ِ)٘تليكا؛ ألنو ضمٍت كال يعترب ُب الضمٍت ما يعترب ُب ا١تقصودً 

، كلو خدمة نصف شهر مثبلن  شهر من اآلف أك بعمل معُت فيقبل عتق ٔتا التـز  ً معينة
تىوي ُب صورة ًو بًتػىٍرًً بغَت ا١توت كلو كىعىمىليوي فمات أك رعذرت خدمتو  ٢تما ببل عذره لزمو رىرًًى

ًتوً ا١توت كذمتو فيما بعدىا نصف   .(ّ)لسيده ًقيمى
العتق اب٠تلع نأف ا٠تلع إسقاط حق الزكج كالعتق عن الغَت يتضمن نقل  واستشكل إغباؽ

التعليق كفساد العوض.  ا١تلك إليو فقياسو أف ال  تمل فيو جهات الفسادً 
كجبو قوة إعتاؽ كالضمٍت ال يعترب فيو شرائط التصرفات األصلية أف ملكو ضمٍت أ وجوابو

 مع روقفها عليو. (ْ)كلذلك ٓب يشًتط القبض ُب صورة ا٢تبة اآلرية
اب٠تلع أنو لو قاؿ: إذا جاء الغد فأعتق عبدؾ عٍت نألف فأعتقو عنو ُب  وأفهم التشبو

قو٢تا طلقٍت  ً ذا لو أعتق قبلو ا كلك على ألف كأف  الغد نفذ كاستحق عليو األلف ًك غدن
ا١تالك لو قاؿ لغَته: عبدم عنك حر نألف إذا جاء الغد فقبل عتق عنو عند ٣تيء الغد 

 كقبل فورنا عتق كإال فبل. (ٔ)، كلو كىبو أك ملكو ]نفسو[(ٓ)نألف
 (ٕ)، إف نول اب٢تبة العتق عتق ببل قبوؿ ىذا حاصل ما قالو الشيراف ُب مواضعنعم

                                                 

 (.َُِ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ْْْ/ُّانظر: العزيز ) (ُ)
 (.  ِٖٔانظر: )ص:  (ِ)
 (.ّْٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َْٕ/َُ(، النجه الوىاج )ّٓٓ/ٖانظر: التهذيب ) (ّ)
ره بعد بضع أسطر. (ْ)  سيًذ
فاية النبيو )ِْٗ/ٖ(، ركضة الطالبُت )ُِّ/ٗعزيز )انظر: ال (ٓ)  ً،)ُِ/ُّٔ.) 
لمة، كا١تثبت من أسٌت ا١تطالب ) (ٔ)  (.ّْٕ/ُْب األصل فراغ ٔتقدارً 
 (.َِٓ/ٔ(، ركضة الطالبُت )ْْٔ/ُّانظر: العزيز ) (ٕ)
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يصح التماس عتق القن كلو أـ كلد من ا١تالك بعوض كبدكنو فلو  )و(ظاىرىا التناقض، 
ما أفادرو  )ففعل(أك كلك ألف مثبلن  )أـ ولدؾ أبلف(أعتق  )أعتق عبدؾ أو(قاؿ:  فورناً 
ذا  )واستحق(إعتاقو،  )نفذ(الفاء  ما لو قاؿ: طلق زكجتك علىً  األلف على ا١تلتمسً 

أم: أـ كلدؾ  )أعتقها(قاؿ:  )أو(، (ُ)مالككىو افتداء من جهة ا١تلتمس فيكوف الوالء لل
أف قاؿ:   ً ر عوضنا "بو" ليفهه أف  (ِ)أـ ال، كزاد )عِب(أم: ابأللف مثبلن  )بو(سواء ًذ

ذلك عند حذفها ابألكٔب،  ر عوضنا  )عِب(أم: عبدؾ  )أعتقو(قاؿ:  )أو(اٟتكهً  كٓب يًذ
ل منهما كإف ٓب يقل: ٣تاانن )فمجااًن( ففعل فورنا أيضنا  خالفًا  (ّ)كما ذكره السرخسي معتقً 

كيلغو قولو ُب صورة أـ الولد: عٍت، كقوؿ سيدىا: عنك؛ ألف ا١تلك  (ْ)ؼبا يومهو كالـ أصلو
ر األلف كال يستحق عليو شيئنا  .(ٓ)فيها ال ينتقل فيلغو ًذ

: طلق زكجتك عٍت على ألف فطلق فإنو يثبت العوض كيلغو قولو: عٍت وفارؽ ما لو قاؿ
، كىنا قد يتريل (ٔ)يتريل حصوؿ مقابل بوجو فلغى قولو: عٍت كلزمو العوضنأنو ٍب ال 

/ب[ ّْْحصولو فبل ٓب  صل سقط ما التزمو، كالعتق ُب صورة العبد األخَتة متضمن ]ؿ/
ما أيٌب ر فيو عوضنا فإنو يتضمن البيعً   .(ٕ)ا٢تبة إذ ال عوض ٓتبلؼ ما لو ًذ

 (ٖ)ك ٣تاانن عتق عن ا١تعتق دكف ا١تستدعي: أعتقو عٍت نألف فقاؿ: أعتقتو عنولو قاؿ
أما إذا ٓب جيبو فورنا فبل يكوف جواابن لبللتماس بل يقع عن ا١تالك كال شيء على ا١تلتمس، 

ما أفاده زايدة قولو ر ُب العبد ُب غَت الكفارةً    إف قاؿ: أعتق عبدؾ )ال(: (ٗ)ك٤تل ما ًذ
                                                 

 (.ُُّّ/ّ(، اإلسعاد )ٕٕٔ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ْٕٓ/ٓانظر: التهذيب ) (ُ)
 (.ِٖٗانظر: اإلرشاد )ص:  (ِ)
 (.ّٕ/ٖ(، النجه الوىاج )ِّٗ/ٖ(، ركضة الطالبُت )َُّ/ٗانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ََٕانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ْ)
فاية النبيو )ِِٗ/ٖ(، ركضة الطالبُت )ّٓ/ٔانظر: الوسيط ) (ٓ)  ً،)ُِ/ُّٕ.) 
 (.ّٓٔ، خبااي الزكااي )ص: (ِِٗ/ٖ(، ركضة الطالبُت )ْٓٓ/ُّانظر: هناية ا١تطلب ) (ٔ)
 (.  ِٖٔانظر: )ص:  (ٕ)
 (.ََٓ/َُ(، النجه الوىاج )ِّٖ(، خبااي الزكااي )ص: ِٓٗ/ٖانظر: ركضة الطالبُت ) (ٖ)
 (.ِٖٗانظر: اإلرشاد )ص:  (ٗ)
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ره  أك عٍت كنول الكفارة فإنو ال يعتق ٣تا )كفاريت(عن  انن بل بعوض ىو قيمتو كإف ٓب يًذ
)قبل أم: ا١تلتمس العبد ُب صورٌب االلتماس بعوض كدكنو  )وَمَلَكُو(ًما قاؿ: اقضي ديٍت 

فيقدر ُب األكٔب بيعنا مقبوضنا قبل العتق كُب الثانية موىوابن مقبوضنا لذلك حىت يقع  عتقو(
كلقوة العتق جعل القبض العتق عن ا١تستدعي كإف شرط الوالء للمالك لفساد الشرط 

مندرجنا ٖتتو ٓتبلؼ غَته
(ُ). 

: "قبيل" أف العتق يًترب على ا١تلك نأف يقدر ملك ا١تستدعي لو بلفظ وأفاد قولو
ما أفاده رصغَت قبيل كذلك لتعذر رقدير  اإلعتاؽ كيًترب العتق على ا١تلك ُب ٟتظة لطيفةً 

بو اللفظ إليو كرقدير حصو٢تما معنا رقدـ ا١تلك على لفظ اإلعتاؽ إذ ال مكن رقدـ ما يوج
 . (ِ)لتنافيهما

ما رقرر إذ ليس فيو  وتقدير أتخر ا١تلك عن العتق لتوقفو عليو فيتعُت رقدير ررربو عليوً 
 إال أتخر العتق عن اإلعتاؽ بقدر ما يتوسطهما ا١تلك. 

، ككقوع : أنو إعتاؽ عن الغَت فتضمن انتقاؿ ا١تلك إليو(ّ)وسبب أتخره كما قالو اإلماـ
العتق بعده، كقد يتأخر العتق عن اإلعتاؽ نأسباب أال ررل أنو لو قاؿ: أعتقت عبدم عنك 
بكذا ال يعتق حىت ال يوجد القبوؿ، كلو ظهر بو عيب بعد العتق ٓب يبطل كإف منع اإلجزاء 
أعتقو عٍت على زؽ ٜتر   ً عن الكفارة فَتجع ا١تستدعي نأرشو، كلو التمس بعوض فاسد

كرجع إٔب قيمة القن؛ ألف العتق كإف رررب على ملك ا١تشًتل فهو ملك ضمٍت  فأجابو نفذ
ما احتمل  ال يستدعي روفر شرائط العتق ا١تقصود بل  تمل ُب ىذا ما ال  تمل ُب ذاؾً 
فيو عدـ القبض كعدـ القدرة على رسليه ا١تبيع، كمن ٍب صح إعتاؽ ٨تو ا١تغصوب ا١تعجوز 

س العتق ببل عوض عن ٤تجوره؛ ١تا فيو من حصوؿ الوالء لو ، كيصح أف يلتم(ْ)عن انتزاعو
 ببل ضركرة.

                                                 

 (.ُِّّ/ّ(، اإلسعاد )ٖٕٔ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ُْٕ/ٔانظر: التهذيب ) (ُ)
 (.َّٖ/ٓ(، الغرر البهية )ِٓٗ/ٖ(، ركضة الطالبُت )ُّّ/ٗانظر: العزيز ) (ِ)
 (.َْٓ/ُْانظر: هناية ا١تطلب ) (ّ)
 (.َٖٔ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ِّٗ/ٖ(، ركضة الطالبُت )ٓٓ/ٔانظر: الوسيط ) (ْ)
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 (ُ)أك شريك لشريكو: أعتق نصيبك عٍت بكذا ففعل ]فوالؤه[ ولو قاؿ ألحد شريكْب
: كيقـو نصيب الشريك على ا١تعتق؛ ألنو أعتقو لغرضو كىو العوض (ِ)قاؿ الرافعيلآلمر بو، 

 الذم  صل لو.
)أحدكما ُحر لو قاؿ لًًقنٍيًو:  )و(يقـو عليو؛ ألنو ٓب يعتق عنو، أنو ال  (ّ)وصوب النووي

ما على ألف  أبلف( ما أفادرو  )فقبال(أك أعتقت أحًد ل منهما ابأللف فورناً  أم: قبلً 
ما لو  ألفنا عتق أحدمها فإف ٓب يقبل إال أحدمها ٓب يعتق كاحد منهما لتعلق العتق بقبو٢تماً 

ما حير إف شئتما يش  ًتط ُب عتق أحدمها أف يشاء ٚتيعنا.قاؿ: أحًد
فى قبوؿ الذم قصده، ٍب إذا  (ْ)وقيده الرافعي ْتثا ٔتا إذا ٓب يقصد أحدمها بعينو كإالً 

عتق أحدمها بقبو٢تما طولب السيد ابلبياف ك صل بوطء أحد األمتُت فيعتق غَت ا١توطوءة 
نأف ٓب مكن  )أَِيَس(إف  و()فإف مات قبلو طولب بو كارثو فإذا بُت أحدمها عتق كرؽ اآلخر 

جيب فعلها بُت العبدين لدخو٢تا  )فقرعة(للسيد كارث أك مات كارثو كٓب يبُت كال كراث لو 
ُب مقابلة  )قيمة(لزمو  )و(، (ٓ)ُب العتق روسعنا فيو لتشوؼ الشارع إليو فمن خرجت لو عتق
ما ُب البيع.   عتقو ال ا١تسمى لفساده إبهباـ من ىو عليوً 

ُب الشق الثاين يلـز  (ٔ)الرافعي، كعلى ما قالو صل العتق لقوتو وتعلقو ابلقبوؿوإمنا ح
ما حير عتق ٔتجيء الغىًد كاحد منهما كعليو  ا١تسمى، كلو قاؿ ٢تما: إف جاء الغىدي فأحًد
التعيُت، كلو ابع أحدمها أك أعتقو أك مات قبل ٣تيء الغىًد كجاء الغىدي كاآلخر ُب ملكو ٓب 

/أ[ فبل ملك إعتاؽ أحدمها، ّْٓما ؛ ألنو ال ملك حينئذ إعتاقهما ]ؿ/يعتق كاحد منه

                                                 

تػػػػب الشػػػػافعية مثػػػػل: أسػػػػٌت ا١تطالػػػػب  (ُ) مػػػػا ُبً  ُب األصػػػػل "قػػػػوال"، كىػػػػو خطػػػػأ، كا١تثبػػػػت ىػػػػو الصػػػػحيحً 
(ْ/ْْٔ.) 

 (.َْٔ/ُّالعزيز ) (ِ)
 (.ُٖٓ/ُِركضة الطالبُت ) (ّ)
 (.َّٕ/ُّالعزيز ) (ْ)
 (.َّٖ/ٓ(، الغرر البهية )ُٓٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُْٖ/ٕانظر: الوسيط ) (ٓ)
 (.َّٕ/ُّالعزيز ) (ٔ)
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 .(ُ)من ابعو قبل ٣تيء الغىًد بناء على عدـ عىٍوًد اٟتنث وال أثر لشراء
 فرع

يف ًشٍئت اشًتط ُب حصوؿ عتقو مشيئتو على ما رجحو قاؿ ِلِقِنوِ   ً ابن : أنت حير
 ىنا اعتماده. (ٓ)ـ الشيخْبواقتضى كال (ْ)وغّبمها (ّ)والروايين (ِ)الصباغ

مشيئة؛ ألف قولو: أنت حير إيقاع للعتق ُب اٟتاؿ  (ٕ): رفقهنا يعتق ]ببل[(ٔ)وقاؿ البندنيجي
يف ًشٍئت معناه على أم حاؿ ًشٍئت كليس ُب لفظو ما يتضمن رعليقو بصفة كيوافقو  كقولو:ً 

 : "كىو األكجو".(َُ)اقاؿ شيخن، (ٗ)والقفاؿ (ٖ)أيب زيدما نقبله ُب نظَته من الطبلؽ عن 
يد،  )ويسري(  و جزءنا شائعنا أك معينناً  عتق جزء الرقيق إٔب ابقيو فيما لو أعتق من ٦تلًو

ما ُب الطبلؽ؛ كألف السراية إذا جرت كالباقي لغَته فؤلف جيرم   ً اف معسرنا لقورو  ً كإف

                                                 

 (.َُُ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ّٗٓ/ٖ(، البياف )َْٗ/ُٓانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ُ)
 (.َّٓبن الصباغ )ص: الشامل ال (ِ)
 (.ِِّ/ْٖتر ا١تذىب ) (ّ)
 (.  ٕٖٔ/ِ(، ركض الطالب )ُّّ/ُِ(،ًفاية النبيو )ُّْ/ُٗانظر: هناية ا١تطلب ) (ْ)
 (.ُٔٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ّّٖ/ُّانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.َّٔ/ٓ(، حاشية الشربيٍت على الغرر البهية )ْٓٓ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٔ)
مػػا يػػدؿ عليػػو السػػياؽ. انظػػر: أسػػٌت ا١تطالػػب ُب األصػػ (ٕ) ل "بػػل" ْتػػذؼ األلػػف، كا١تثبػػت ىػػو الصػػحيحً 

(ْ/ْٓٓ.) 
فاية األخيار )ص: ُٗٓ/ٖ(، ركضة الطالبُت )َُٗ/ٗانظر: العزيز ) (ٖ)  ً،)ّٕٗ.) 
ىػػػ، َُّ، كلػػد سػػنة دمحم بػػن أٛتػػد بػػن عبػػد ل بػػن دمحم، ا١تػػركزم الفاشػػاين الفقيػػو الشػػافعي: وأبػػو زيػػد ىػػو 

ه: ىػػػ، ُّٕرػػوُب سػػنة  ًػػاف أحػػد أئمػػة ا١تسػػلمُت، كمػػن أحفػػظ النػػاس للمػػذىب، كأحسػػنهه "قػػاؿ اٟتػػًا
 .مكز م، كأخذ عنو أبو بكر القفاؿ ا١تر كز أخذ الفقو عن أيب إسحاؽ ا١تر  "،نظرا، كأزىدىه ُب الدنيا

للسػػبكي  طبقػات الشػػافعية الكػربل(، ِّٕ/ُِ(، سػػَت أعػبلـ النػػببلء )َِٖ/ْكفيػػات األعيػاف )انظػر:  
(ّ/ُٕ.) 

 (،ُٗٓ/ٖ(، ركضة الطالبُت )َُٗ/ٗ(، العزيز )ٗٗ/ٔانظر: التهذيب ) (ٗ)
 (.ْٓٓ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (َُ)
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 .(ُ)كالباقي لو أكٔب
كصرح بو  (ّ)مشى عليو ُب ركضةمن أف اٞتزء يعتق ٍب يسرم ىو ما  (ِ)وما أفاده كالمو
 .(ْ)الرافعي ُب الطبلؽ

: يعتق اٞتميع دفعة كيكوف إعتاؽ البعض إعتاؽ الكل، كإمنا يسرم العتق إذا (ٓ)وقيل
وف ذلك العتق كاقعنا  )ال(حصل ُب حاؿ حياة ا١تعتق  ١تن يعتق عنو  )بعد موت(حاؿً 

ما لو أكصى نأف يعتق عنو بعض عبده أك دىبػَّرىهي  فإذا اعتق عنو بعد مورو أك عتق ٓب اٞتزءً 
لو من الثلث؛ ألف ا١تيت ٠تركجو عن أىلية ا١تلك غَت مالك لباقيو كليس  يسر كإف خرجً 
ما لو أكصى بعتق نصيبو  ٔتوسر حىت يقـو عليو نصيب غَته، كقد يقع السراية بعد ا١توتً 

كما ملو الثلث فيهما من ا١تشًتؾ كيكمل أك قاؿ: عتقنا ساراين فإنو يسرم بعد مورو ١تا احت
 .(ٔ)أطلقو اعبمهور

حيث فرقا بُت الصوررُت  (ٗ)والغزايل (ٖ)اعتماده خالفًا لإلماـ (ٕ)واقتضى كالـ الشيخْب
: ال يكمل إال إف رضي الشريك ابلسراية كذلك ألنو يتمكن (َُ)القاضي أيب الطيبكلقوؿ 

قيمة العبد من الثلث  من التصرؼ ُب الثلث كإذا أكصى ابلتكميل فقد استبقى لنفسو قدر
فكاف موسرنا بو كبو يندفع اعتماد اإلسعاد
اربة شريكاف أمة ٍب أرت من  (ُُ)  ً لذلك، كلو

                                                 

 (.َّٗ/ٓهية )(، الغرر البُٖٔ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ّّّ/ٖانظر: البياف ) (ُ)
 (.ِٖٗانظر: اإلرشاد )ص:  (ِ)
 (.ُٖٔ/ِانظر: ركض الطالب ) (ّ)
 (.ٗٔٓ/ٖالعزيز ) (ْ)
 (.ْٓٔ-ْْٔ/َُ(، النجه الوىاج )ُُُ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُْْانظر: التنبيو )ص:  (ٓ)
 (.َْْ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُُٔ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُّٗ/ُّانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ُُٔ-ُُٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُّٗ/ُّزيز )انظر: الع (ٕ)
 (.ِِٔ/ُٗانظر: هناية ا١تطلب ) (ٖ)
 (.ْْٔ/ٕالوسيط ) (ٗ)
تب. (َُ)  ٓب أقف على قولو فيما روفر لدم منً 
 (.ُّّٔ/ّاإلسعاد ) (ُُ)
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أحدمها بولد كاختارت ا١تضي على الكتابة ٍب مات ا١تستولد كىي مكاربة فيعتق نصيب 
تو  وت لكن السراية ىنا بعد ا١ت (ُ)كما يف األـا١تيت كيسرم كأيخذ الشريك القيمة من رًر

 صورية كإال فبا١توت ربُت حصوؿ السراية حُت االستيبلء كذلك قبل ا١توت.
ُب العتق فاشًتل الوصي منو شقصنا فأعتقو كبقي من الثلث  وكما لو أوصى بصرؼ ثلثو

؛ ألف الباقي رناكلتو الوصية فكاف  (ِ)كما حبثو البلقيِبقدر قيمة الباقي فإف العتق يسرم إليو 
 ًالوصية ابلتكميل.

نأف السراية قد ٘تنع كيقاؿ ببطبلف عتق الشقص منو لعدـ  (ّ)َبضو يف اإلسعادواع
 حصوؿ مقصود الوصي بو مع عدـ السراية بعد ا١توت.

نأف العلة ا١تانعة للسراية بعد ا١توت منتفية ىنا فكاف إعتاؽ البعض ُب ىذه  وجياب
إعتاقو للكل   ً ء العتيق إٔب الباقي يقع ، كالسراية من اٞتز فاألوجو ما حبثو البلقيِبالصورة

اف الباقي ملك ا١تعتق )حااًل(  . (ْ)أم: حاؿ اإلعتاؽ قطعنا إفً 
ما أيٌب وعلى األصح  ً اف ملك غَته  ً فبل يتوقف ُب الثانية على أداء القيمة  (ٓ)إف

ملكو للباقي ُب اقتضاء السراية فتحصل (ٔ)للررب اآلٌب ، كألف يساره بقيمة الباقي جعلً 
ونو ُب السراية بنفس اللفظ، كيس صدر من شريك موسر   )كإيالد(رم عتق اٞتزء حاؿً 
ة فإنو يسرم لنصيب شريك (ٕ)ًما يعله ٦تا أيٌب اف غَت مطلق التصرؼ لؤلمة ا١تشًًت ، كإفً 

ٓب يقع منو إيبلد قياسنا على العتق بل أكٔب
؛ ألف إيبلد اجملنوف انفذ دكف عتقو، كبنفس (ٖ)

لشريكو قيمة حصتو حاؿ ا١تعلوؽ ٟتصوؿ السراية حينئذ مع ا١تعلوؽ يعترب مستولدرو كيلزمو 
                                                 

 (.ْٔ/ٖاألـ ) (ُ)
 (.ّّْ/ْالتدريب ) (ِ)
 (.ُّّٕ/ّاإلسعاد ) (ّ)
 (.ْٖٔ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: َُِ/ُُِت )(، ركضة الطالبِّْ/ٖانظر: البياف ) (ْ)
 (.  ٕٖٔانظر: )ص:  (ٓ)
 ا١توضع السابق. (ٔ)
 ا١توضع السابق. (ٕ)
 (.ّْٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْٖٕ/َُ(، النجه الوىاج )ّٓٔ/ٖانظر: التهذيب ) (ٖ)
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وإف  (ِ)وأصلو (ُ)كما يف اؼبنهاج/ب[ الولد ّْٓحصتو من ا١تهر، كال جيب قيمة حصة ]ؿ/
كلد  أىمىةى أيًـٌ ُب آخر التدبَت؛ ألان جعلنا  (ْ)الرافعيالوجوب كنقلو عن جـز  (ّ)صحح اإلسنوي
ككطؤ الشريك قبل أخذ القيمة شبهة روجب ا١تهر كانتفاء ُب ملكو، اٍلعيليوؽي ُب اٟتاؿ فيكوف 

ونو ٨تو  )ال(اٟتد لبلختبلؼ ُب ملكو،  ٞتزء من ًقن ابقيو لو أك لغَته فإنو ال  )تدبّب(حاؿً 
 ؛ ألنو ال يقول قوة اإلعتاؽ كاإليبلد ٍب السراية.(ٓ)يسرم إٔب ابقيو بل يقتصر على ما دبره

مات كعتق ما دبره ٓب يسر؛ ألف ا١تيت معسر، كلو علق منو أف ا١تدبر لو  ما يعلم (ٔ)ومر
فيما إذا ٓب  )ابؽ لو(جزء  )إىل(معسر عتق نصيبو بصفة فوجدت كىو موسر عتق كسرم 

ما رقرر.  يكن لو شريكً 
ا ٠ترب الصحيحُت )لشريك(أما إٔب ابؽ  )و( اف مشًتًن ا لو : "(ٕ)فيما إذاً  من أعتق شرًن

اءه حصصهه كعتق  عبد ُب اف لو ماؿ بلغ ٙتن العبد قـو عليو قيمة عدؿ كأعطي شًر ًك
 عليو العبد كإال فقد عتق منو ما عتق".

 : "ما بقي".(ٖ)زاد الدارقطِب
لن  ملسو هيلع هللا ىلص فوقع ذلك ل أف رجبلن أعتق شقصنا لو ُب ٦تلوؾ (ِ)وأبو داود(ُ) وروى أضبد

 ".ليس هلل عز وجل شريكفجعل خبلصو عليو ُب مالو كقاؿ: "

                                                 

 (.ّٗٓ-ّٖٓمنهاج الطالبُت )ص:  (ُ)
 (.ُْٕٕ-ُْٕٔ/ّانظر: احملرر ) (ِ)
 (.ّْٗ/ٗ) ا١تهمات (ّ)
 (.َْْ/ُّالعزيز ) (ْ)
 (.ُُّ/ٓ(، الغرر البهية )ٕٖٔ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ّٓٔ/ٖانظر: التهذيب ) (ٓ)
 (.  ٖٓٔانظر: )ص:  (ٔ)
اء، ًتػػػػاب العتػػػػقأخرجػػػػو البرػػػػارم ُب صػػػػحيحو،   (ٕ)  ابب إذا أعتػػػػق عبػػػػدا بػػػػُت اثنػػػػُت، أك أمػػػػة بػػػػُت الشػػػػًر

ا لػػػػػػو ُب عبػػػػػػد، ًتػػػػػػاب األمػػػػػػافحو،  (، كمسػػػػػػله ُب صػػػػػػحيِِِٓبػػػػػػرقه  ُْْ/ّ)  ابب مػػػػػػن أعتػػػػػػق شػػػػػػًر
بلمها من حديث ابن عمر ه.ُِٖٔ/ّ)  ً) 

 (.ُّٕ/ٔكالزايدة ضعفها األلباين ُب إركاء الغليل ) 
 ( من حديث ابن عمر ه، كزاد: "كرٌؽ ما بقي".ُِْٗبرقه  ُِٖ/ٓأخرجو الدارقطٍت ُب سننو ) (ٖ)
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قيمة عدؿ ٍب استسعى لصاحبو ُب قيمة  : فإف ٓب يكن لو ماؿ قـو عليو العبد(ّ)وأما رواية
ما قالو اٟتفاظ ٤تمولة على أف يستسعى لشريك أك  (ْ)غَت مشقوؽ عليو، فمدرجة ُب ا٠تربً 

 ا١تعتق أم: أدمو بقدر نصيبو لئبل يظن أنو  ـر عليو استردامو .
أف يقوؿ: أعتقت  وعلم من كالمو أنو ال بد أف يعتق نصيب ا١تعتق أكال ٍب يسرمً 

، أك نصف ا١تشًتؾ (ٓ)نصي  من ىذا أك ما أملكو منو أك ٚتيعو فإف عىتىق نصيب شريكو لغا
ما جـز بو صاحب األنواركأطلق انصرؼ   .ًما ُب البيع كاإلقرار (ٔ)١تلكو، كيسرمً 

لو رىن نصف عبده ٍب أعتق نصفو كىو معسر عتق نصفو الذم ليس  (ٕ)واقتضاه قوؽبم
 : يعتق نصفو شائعنا. (ٖ)وقيلٔترىوف، 

أف يقوؿ: إف أعتقت نصفي ىذا فامرأٌب طالق فتطلق  ويظهر فائدة ذلك ُب التعليقً 
ل على األكؿ  لو شريكو ُب إعتاؽ نصيبو فعلى األكؿ ال يعتق نصيب ا١تًو فقط، كفيما لو ًك

لو.   كعلى الثاين يعتق ٚتيع العبد شائعنا عنو كعن مًو
أف  )مل يولد(اإليبلد كاإلعتاؽ لنصيب شريك  وإمنا يسري اف قد أكلدً  ٓتبلؼ ما إذاً 

ة فأكلدىا كىو معسر كقت استيبلده ٍب أكلدىا  الشريك ا١توسر إذ أعتقها كطئ شريك مشًًت

                                                                                                                                          

 (.ََِٕٗبرقه  ُّْ/ّْمسنده )أخرجو أٛتد ُب  (ُ)
( مػن ّّّٗبػرقه  ِّ/ْ) ابب فيمن أعتق نصيبا لو من ٦تلوؾ، ًتاب العتقأخرجو أبو داكد ُب سننو،   (ِ)

 حديث أبو ا١تليح عن أبيو رضي ل عنهما.
 ".إسناده صحيح على شرط الشيرُت(: "ّٗٓ/ٓكاٟتديث قاؿ األلباين ُب إركاء الغليل ) 

ة صػػحيحو،  أخرجػػو البرػػارم ُب (ّ) اء بقيمػػة عػػدؿ، ًتػػاب الشػػًر  ُّٗ/ّ) ابب رقػػوًن األشػػياء بػػُت الشػػًر
ر سعاية العبد، ابب ًتاب العتق(، كمسله ُب صحيحو،  ِِْٗبرقه   (.َُّٓبرقه  ُُُْ/ِ) ًذ

(، فػػػػػتح البػػػػػارم البػػػػػن حجػػػػػر َٕ/ْ(، معػػػػػآب السػػػػنن للرطػػػػػايب )ُٗٓ/ِانظػػػػر: اإلقنػػػػػاع البػػػػػن ا١تنػػػػػذر ) (ْ)
(ٓ/ُٕٓ.) 

 (.ُُٗ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ِّّ/ُّ(، العزيز )ْٓٔ/ٕلوسيط )انظر: ا (ٓ)
 (.َْٕ/ّاألنوار ألعماؿ األبرار ) (ٔ)
 (.ٕٕ-ٕٔ/ْ(، ركضة الطالبُت )ْٕٖ/ْانظر: العزيز ) (ٕ)
فاية النبيو )َِٓ/ُٗانظر: هناية ا١تطلب ) (ٖ)  (.ُْْ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َّٓ/ُِ(،ً 
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فبل سراية إبيبلد ا١تعسر إلعساره كال إبيبلده ا١توسر كال إبعتاقو لتضمنها انتقاؿ ا١تلك إليو 
 . (ُ)كاإليبلد السابق مانع منو فيبقى مستولده ٢تما

كما ٍب أعتقو كىو موسر سرل إٔب نصيب شريكو  ولو استولد أحدمها نصيبو معسًرا
عكسو،  :(ْ)عن القاضي أيب الطيب (ّ)ؿ الزركشيورد قو  (2)اعتمده شيخنا ال يسرم إليوً 

اف كلده منها حرنا للشبهة، كيسرم عتق اٞتزء  كحيث ثبت اإليبلد ُب نصيب ا١تعسر فقطً 
ونو ُب ذلك  أصل كإف عبل أك فرع كإف سفل   )بعض(أم: جزء  )كبعض(إٔب الباقي حاؿً 

ما ًملكو أصلو أك أصلو فإنو يعتق عليو ذلك البعضً   ً ما يعتق عليو الكل إذا ملكو
 .(ٓ)مر

شراء أك  )ملكو(بشرط أف يكوف قد  وسري ذلك البعض إىل الباقي بسبب اختيارمً 
إف ملك بسبب  )ال(اهتاب أك كصية رنزيبل لتسببو إٔب ا١تلك ابختياره منزلة بلفظو ابإلعتاؽ 

أف  )كإرث(أم: من غَت اختيار منو  )قهًرا(يًترب عليو دخولو ُب ملكو  أك رد بعيبً 
ملك بعض ابن أخيو ٍب مات ككرثو أخوه الذم ىو أبو الرقيق أك ابعو بثوب مثبلن ٍب مات 
ككرثو أخوه فرد عليو بعيب فيعتق اٞتزء عليو فيهما كال يسرم؛ ألف التقوًن سبيلو سبيل غرامة 

ما لو كجد ٓتبلؼ  (ٔ)/أ[ إربلفنأّْا١تتلف كعند انتفاء االختيار ال صنع منو فبل يعد ]ؿ/
ما ُب زكائد الركضة األخ ابلثوب عيبنا فرده كاسًتد الشقص فإنو يسرمً 
الختياره خبلفنا  (ٕ)

ُب ٤تل آخر  (ٗ)وإف اقتضى كالـ أصل الروضة"كرد بعيب"  (ٖ)اغباوي١تا يقتضيو إطبلؽ قوؿ 
                                                 

 (.ٖٖٔ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ِّّ/ُّ(، العزيز )ّْٔ/ٖانظر: التهذيب ) (ُ)
 (.ُْْ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ِ)
 (.ْْٔ/ِالديباج ) (ّ)
 (.ْٕٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُْْ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ْ)
 (.  ٖٓٔانظر: )ص:  (ٓ)
 .(َْْ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٖٖٔ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ّٔٗ/ٖانظر: التهذيب ) (ٔ)
 (.ُُٕ/ُِركضة الطالبُت ) (ٕ)
 (.َُٕاٟتاكم الصغَت )ص:  (ٖ)
 (.ّْٔ/ُّانظر: العزيز ) (ٗ)
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شي  .(ِ)ًالبلقيٍت  (ُ)ررجيحو. كصوبو الزًر
نأف الرد يستدعي حدكث ملك  (ّ)ةرعجيز السيد مكاربو اآلري وفارؽ ىذا مسألة

فأشبو الشراء ٓتبلؼ التعجيز، كمسألة ما لو أكصى لزيد ببعض ابن أخيو فمات كقبل 
األخ الوصية فإنو يعتق الشقص كال سراية نأف األخ ُب مسألة رد الثوب مستقل ابلرد  

، ألف كغَت فرع عن غَته فهو ٥تتار للتملك كُب مسألة الوصية قبولو فرع عن ا١توصي لو
بقبولو يدخل البعض ُب ملك زيد مورثو ٍب ينتقل إليو ابإلرث فكاف ا١توصى لو ىو 
القابل ٍب انتقل ما قبلو إليو إرهن كيوضح ذلك قو٢ته: لو أكصى لشرص ببعض كلده ٍب 

، كليس ىذا قهرنا (ْ)مات كقبل الوصية آخره عتق كسرل على ا١تيت إف كَب بو الثلث
اف ابختيا  ً ره؛ ألف الشارع أقاـ كارثو مقامو فكاف ىو ا١ترتار للملك على ا١تيت بل

 كلذلك سرل.
الصورة األكٔب ما لو أكصى لو ببعض أمة لو منها ابن فمات قبل القبوؿ كقبل ابنو  ًك
الثانية ما لو أكصى لو بشقص ٦تن يعتق عليو كإف ٓب يعتق  فيعتق عليو البعض كال يسرم ًك

و ككارثو أخوه من أبيو فمات كقبل الوصية أخوه على كارثو نأف أكصى لو بشقص من أيمً 
 .(ٓ)فيعتق الشقص كيسرم

ما مر (ٔ)وتوقف البلقيِب ر نأف ا١تيت معسر مطلقنا إال أف يوصي ابلتكميلً   (ٕ)فيما ًذ
  .كىنا ٓب يوص ابلتكميل فكيف يسرم على ا١تعسر؟

                                                 

 (.ْٔٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َْْ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ُ)
 (.ّْْ-ّّْ/ْالتدريب ) (ِ)
 (.  ُٗٔانظر: )ص:  (ّ)
فاية النبيو )ُُٖ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ِِّ/ُّانظر: العزيز ) (ْ)  ً،)ُِ/ِّٗ.) 
 (.ُْْ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُُٖ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ّٕٗ/ٖانظر: التهذيب )(ٓ)
 (.ِْٖ/ْالتدريب ) (ٔ)
 (.  ٖٓٔانظر: )ص:  (ٕ)
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ًر لعدـ كلو اشًتل مكارب جزء بعض سيده ٍب عجز كلو بتعجيز سيده عتق كٓب يىسٍ 
ا أك جزءنا من بعضو  اختيار السيد قصد التعجيز إمنا يستلـز حصوؿ ا١تلك ضمننا ال قصدن

اف موسرنا   .(ّ)وغّبه (ِ)وتبعو اإلسنوي (ُ)كما صححو النوويكعتق بعتقو سرل إفً 
بى سفيو جزءنا من بعضو أك قىًبلى كصية فالسراية على األكجو ١تا فيها من لزـك  كلو ايهتً 

الشريك  )وإف علق(، (ْ)و كيسرم عتق اٞتزء إٔب نصيب الشريك بشرط اليسار اآلٌبالقيمة ل
أف قاؿ: إف أعتق شريكي نصيبو فنصي  أك  )عليو(حصتو  )عتق( أم: على عتق اٞتزاءً 

فجميع العبد حير بعده أك أطلق؛ ألف السراية أقول من العتق ابلتعليق؛ ألهنا قهرية ال مدفع 
، كال يشكل ىذا ابلتسوية بُت السراية كالتعليق (ٓ)مقتضاه ابلبيع ك٨توه٢تا كالتعليق قد يبطل 

فيما لو علق عتق أىمىًتًو اٟتامل بعتق نصف ٛتلها فأعتقو ُب مرض مورو فإنو يسرم العتق إٔب 
ابقيو كنصف أيم وي ابلتعليق فإف ٓب  تمل ٔتا ُب الثلث إال نصفو اآلخر أك األـ أقرع بينهما 

توائهما كذلك ألنو ازدحه على الثلث حق األـ كالولد كمها ُب ملك كاحد كبُت اٟتمل الس
فسويتا بينهما كىنا اجتمع على عتق النصيب اآلخر سبباف كال مكن اٞتمع بينهما فقدـ 
اف ا١تنجز معسرنا فبل سراية عليو ١تا مر كحينئذ فيعتق على اآلخر نصيبو   ً أقوامها، أما إذا

 غَت معارض.ابلتعليق لوجود  الصفة من 
بلمو ابألكٔب أف أحد الشريكُت لو دبر نصيبو منجزنا ألخر عتق نصيبو قبل موت  كأفههً 

ًأف قاؿ: إف أعتق شريكي نصيبو   )بقبلو أو معو(إف علق  )ال(األكؿ سرل إٔب اٞتزء ا١تدبر 
فنصي  حير قبلو أك فنصي  حير معو أك حاؿ إعتاقو فأعتق شريكو نصيبو فيعتق نصيب 

كإف أيسر أما ُب ا١تعية أك  (ٔ)ابلتعليق لوجود الصفة كنصيب ا١تنجز ابلتنجيز كال سراية ا١تعلق
 اٟتالية فؤلهنا مانعة من السراية. 
                                                 

 (.ِْٖ/ُِركضة الطالبُت ) (ُ)
 (.ُٖٓ/ٗا١تهمات ) (ِ)
 (.َْْ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٗٔٓ/َُ(، النجه الوىاج )ُِّْ/ّانظر: اإلسعاد ) (ّ)
 (.  ِٗٔانظر: )ص:  (ْ)
 (.ٖٓٔ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ّّْ/ُّ(، العزيز )ْٖٔ/ٕانظر: الوسيط ) (ٓ)
 (.ْٓٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُُّ/ٓ(، الغرر البهية )ُٖ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٔ)
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الستلزامو لسد ابب عتق الشريك كىو ىنا أكٔب  (ُ)كأما ُب القبلية كاالستحالة الدكر
التعليق اب١تعية /ب[ ابلبطبلف ك٨توه فتلغوا القبلية كإذا ألغيت صار التعلئّْ]ؿ/  ً ق هبا

 . (ِ)كاٟتالية
اف موسرنا،  ولو أعتق اؼبعلق نصيبو ُب ىذه الصور قبل إعتاؽ شريكو عتق كسرل إفً 

اف الشريك قد دبر  )و(  ً يسرم عتق اٞتزء إٔب نصيب الشريك بشرط اليسار أيضنا كإف
اف قد  القن ُب جواز البيع فكذا ُب السراية، أكً  نصيبو كيكوف  ()رىننصيبو؛ ألف ا١تدبرً 

قيمتو رىننا مكانو ألف حق ا١ترهتن ليس نأقول من حق ا١تالك فكما قوم اإلعتاؽ على نقل 
نصيبو نأف   )كاتب(ًاف قد   )أو(، (ّ)حق الشريك إٔب القيمة قوم على نقل الوثيقة إليها

ا١تكارب عن أداء نصيب  )فعجز(ًارب الشريكاف رقيقنا ٍب ٧تز أحدمها عتق عن نصيبو 
فيسرم العتق إٔب نصيب اآلخر حُت عجزه كيقـو على ا١تعتق بعد العجز لوجوب  اآلخر

سبب السراية كىو عتق البعض من غَت ضرر ٓتبلؼ ما إذا ٓب يعجز بل أدل فإنو يعتق عن 
 . (ْ)الكتابة كيكوف الوالء بينهما

خر كإمنا ٓب يثبت السراية ُب اٟتالة قبل العجز؛ ألنو قد انعقد سبب حرية النصيب اآل
كقد يؤدم كقد يعتق ففي رعجيلها ضرر على السيد كضرر على العبد من حيث إنو ينقطع 

للمعتق  بقدر يسار( )إال، كال يقع سراية العتق أك اإليبلد ُب نصيب الشريك (ٓ)عن الولد
لو عتق كقـو عليو أك بقيمة بعض  اف موسرنا عنده ابلباقيً  حاؿ اإلعتاؽ أك اإليبلد فإفً 

                                                 

 .ىو روقف الشيء على ما يتوقف عليو: الدور (ُ)
(، مغػػٍت احملتػػاج ُٕٔالتوقيػػف علػػى مهمػػات التعػػاريف )ص: (، َِِانظػػر: التعريفػػات للجرجػػاين )ص:  

(ٔ/ْٓٓ.) 
 (.ُْٖ/َُ(، النجه الوىاج )ُِٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ّّْ/ُّانظر: العزيز ) (ِ)
(، الغػػػػػػرر البهيػػػػػػة ٖٖٔ(، شػػػػػػرح اٟتػػػػػػاكم الصػػػػػػغَت للقونػػػػػػوم )ص: ُُٖ/ُِانظػػػػػػر: ركضػػػػػػة الطػػػػػػالبُت ) (ّ)

(ٓ/ُُّ.) 
 (.  ُْْ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٕٖٔاٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: (، شرح ْٕٖ/ُّانظر: العزيز ) (ْ)
 (.ُُّ/ٓ(، الغرر البهية )ُّْْ/ّ(، اإلسعاد )ِّٖ/ُِانظر: ركضة الطالبُت ) (ٓ)
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 .(ُ)لك البعض فقط كقـو عليوالباقي عتق ذ
اف ا١تشًتل أصبلن لشريكو فبل يعترب يساره  ويستثُب من اعتبار اليسار يف اإليالد ما لوً 
لها لفرعو   .(ِ)قالو البلقيِبًما لو استولد األمة اليتً 

اف  )ولو(بقدر ما أيسر بو حاؿ اإلعتاؽ  ويقع السراية مات معسرنا يثبت ُب ذمتو أكً 
مستغرقنا كاستغرقت القيمة مالو؛ ألنو مالك ١تا ُب يده انفذ رصرفو فيو ك٢تذا  ديننا )مديًنا(

ر حىت يضارب الشريك  ارو، كلو اشًتل بو قننا كأعتقو نفذ فكذا يسرم فيما ًذ ٕتب ًز
بقيمة نصيبو مع الغرماء فإف حصتو ما رفي بقيمة ٚتيع نصيبو فذاؾ كإال أخذ حصتو كيعتق 

ية بنفس اإلعتاؽ كقبل ال سراية؛ ألف االستغراؽ يوجب العبد بناء على حصوؿ السرا
اة  .(ّ)اإلعسار ك  ل أخذ الًز

اف ابلدين رىن الـز كليس لو غَته كال يفضل منو شيء لو بيع  ويستثُب من ذلك ما لوً 
فبل سراية، كلو أعتق نصيبو ُب مرض مورو فاف كَب ثلث مالو ٞتميع العبد سرل لنصيب 

ا١تريض فيما زاد على الثلث معسر كالعربة ُب الثلث ْتالة ا١توت ال  شريكو كإال ٓب يسر؛ ألف
 . (ْ)اإلعتاؽ

من ثياب كنفقة يـو اإلعتاؽ  )ال دبا ترؾ ؼبفلس(٦تا ال يًتؾ للمفلس  وإمنا يؤثر اليسار
كسكننا لو ك١تمونو فبل يباع ُب السراية إال ما يباع ُب ديوف ا١تفلس من مسكن كخادـ كغَته 

ر كاعتربت القيمة ىنا ابلديوف؛ ألف اإلعتاؽ انزؿ منزلة اإلربلؼ فكانت ٦تا فضل عما  ًذ
بدؿ ا١تتلف  ً انت العربة ُب حق نصيب الشريك (ٓ)القيمة  ً أم:  )بقيمة يومو(، كمن ٍب

ما رقرر.  بقيمتو كقت العتق أك ا١تعلوؽ ألنو انزؿ منزلة اإلربلؼً 

                                                 

 (.ِِٗ/ِ(، فتح الوىاب )ُّْْ/ّ(، اإلسعاد )ٖٖٔانظر: شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص:  (ُ)
 (.ّْٔ/ْالتدريب ) (ِ)
 (.ّْٖ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُُّ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُّٓ/ُّانظر: العزيز ) (ّ)
(، مغػػػػػػٍت احملتػػػػػػػاج ٖٗٔ(، شػػػػػػرح اٟتػػػػػػاكم الصػػػػػػػغَت للقونػػػػػػوم )ص: ْٕٓ/َُانظػػػػػػر: الػػػػػػنجه الوىػػػػػػػاج ) (ْ)

(ٔ/ْٕٓ.) 
 (.ُُّ/ٓ(، الغرر البهية )ُّٓ/ُّ(، العزيز )ْْٔ/ٕانظر: الوسيط ) (ٓ)
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ىل الواجب قيمة الشقص كنظَته  بقيمة يـو اإلربلؼ لكن واؼبعترب يف غرامة اؼبتلفات
بلـ الرافعي (ُ)من قيمة الرقيق بكمالو؟ الذم ُب ا١تهذب  ً ُب مواضع  (ِ)ابألكؿ، كاقتضاه
 لكنو مثل ٔتا يقتضي الثاين بل يصرح بو.

كقت اإلعتاؽ أك العلوؽ ا١تكارب فيعترب رقومو عند عجزه من  واستثُب من اعتبار القيمة
؛ ألنو كقت السراية ا  ١تنزلة منزلة اإلربلؼ. النجـو
وف رلك القيمة موزعة  ويسري عتق الشريكْب فأًثر إٔب الباقي بقيمتو كقت العتق حاؿً 

اء ا١تعتقُت  )على الرؤوس( اف لواحد  )اغبصص(على قدر  )ال(أم: رؤكس الشًر  ً فلو
نصف كآلخر ثلث كآلخر سدس فأعتق األكؿ كاآلخر نصيبهما معنا أك علقامها بصيغة 

بل كأخذا إبعتاقهما معنا عتق الثلث أيضنا عليهما سراية كقـو ّْٕ/كاحدة ]ؿ /أ[ أك ًك
ضماف ا١تتلف(ّ)عليهما ابلسوية كإف رفاكت ملكهما  . (ٓ)ًما مر  (ْ)؛ ألف ذلكً 

ما ُب اٞتراحات  وال نظر يف اإلتالؼ إىل قلة اعبناية وكثرهتا  ً بل إٔب رؤكس اٞتانُت
ما مر؛ ألهنا من  فوائد ا١تلك فكانت على السارية كإمنا كزعت الشفعة على قدر  اٟتصصً 

النتاج كالثمرة  .(ٔ)قدرهً 
ُب قيمة الرقيق كقد رعذرت معرفتها بنحو مورو أك  لو اختلف اؼبعِتق واؼبعَتق عليو )و(

(غيبتو ١تسافة بعيدة كال بينو  ادعى أهنا أقل ٦تا ادعاه ا١تغرـك لو سواء أطلق  )حلف غاـر
اف األصل براءة ذمتو من الزائد  (ٕ)قص خلقي لكونو أًمواألقلية أـ أسندىا لن أك أخرسً 

                                                 

 (.ّٖٔ/ِا١تهذب ) (ُ)
 (.ِّٗ/ُّالعزيز ) (ِ)
 (.ِْٖ/َُ(، النجه الوىاج )ُِِ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ِّٖ/ُّ: العزيز )انظر (ّ)
لمة كا١تثبت من فتح اٞتواد ) (ْ)  (.ٓٔٓ/ُّب األصل فراغ ٔتقدارً 
ره قبل بضع أسطر. (ٓ)  ًذ
 (.ْٔٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّْْ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِّٖ/ُّانظر: العزيز ) (ٔ)
 : الذم يعمى بعد بصر.كقيل ،الذم يولد أعمى: ىو األكمو (ٕ)
(، التوقيػػػػػف علػػػػػى مهمػػػػػات ّٔٓ/ُّ(، لسػػػػػاف العػػػػػرب )َُِ/ْانظػػػػػر: النهايػػػػػة ُب غريػػػػػب اٟتػػػػػديث ) 

 (.ٗٓالتعاريف )ص: 



 

 

 
 

 اإلمداد شزح اإلرشاد البن حجز اهليتمي

444 

خفي بعد السبلمة كلو ُب األعضاء الظاىرة   )لنقص(إف أسندىا  )ال(الذم يدعيو اآلخر، 
ًحدكث عمى أك إابؽ أك سرقة كأنكر الشريك ذلك كال بينة فبل يصدؽ الغاـر بل ا١تغرـك 

 .(ُ)لو بيمينو؛ ألف األصل السبلمة
رصديق ا١تعتق ٦تا إذا ادعى ذلك ُب األعضاء الظاىرة فإذا ادعاه ُب  (ِ)البغويوخص 

الباطنة صدؽ الشريك؛ ألنو متمكن من إثبات السبلمة ُب الظاىرة دكف الباطنة نقلو 
 عنو كأقراه.  (ّ)الشيراف

كمراجعة أىل ا٠تربة لتيسرىه كحضور العتق مع قرب العهد  أما إذا تيسر معرفة القيمة
انت قيمة مائة فقاؿ غَت ا١تعتق: ْتيث  ، كلوً  ٓب يتغَت قيمتو فَتجع إليهه كال يصدؽ الغاـر

 بقله صنعة ساكل هبا مائتُت صدؽ ا١تعتق؛ ألف األصل عدـ ذلك.
نعه، إف عله بتجربة العبد أنو  سن صنعة كٓب مض بعد اإلعتاؽ ما مكن التعليه فيو 

 .(ْ)عبد ُب ذلكصدؽ اآلخر عمبلن ابلظاىر كال يرجع لقوؿ ال
ما لو ابع بعض عبده ٍب أعتق الباقي قبل القبض كلو بعد   ويستثُب من اعتبار القيمة

اللزـك فإنو يسرم إٔب اٞتزء ا١تبيع إف أيسر بثمنو الذم ابع بو كينفسخ البيع ١تا مر أف إربلؼ 
التلف آبفة ٝتاكية فعله أف ا١تعترب ىنا اليسار ابلثمن ال ا  لقيمة. البائع قبل القبضً 

ل معاكضة عقد فيها على شقص رقيقو ٍب أعتق ابقيو كما  (ٓ)نبو عليو البلقيِب كأٟتق بوً 
لو ابع بعض قنو كٓب يقبض منو فحجر على ا١تشًتل ابلفلس ٍب أعتق البائع ما بُت لو فإنو 
اف   ً يسرم إٔب الباقي الذم لو الرجوع فيو كال يغـر للمفلس شيئنا؛ ألف إعتاقو صادؼ ما

اف لبيت ا١تاؿ شقص رقيق فأعتقو اإلماـ ٓب يسر للرج ، (ٔ)كما رجحو البلقيِبوع فيو، كلوً 
كمر ُب الفرائض ٚتلة من الكبلـ ُب أحكاـ الوالء كىو عصوبة مًتاخية عن عصوبة 

                                                 

 (.ّْْ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِّٗ/ٖ(، البياف )َّ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ُ)
 (.َُّّٕٕ/ٖالتهذيب ) (ِ)
 (.ُِّ/ُِ(، ركضة الطالبُت )َّّ/ُّانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ُّْٕ/ّ(، اإلسعاد )ُِِ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ِّٗ/ُّانظر: العزيز ) (ْ)
 (.ِْٔ/ْالتدريب ) (ٓ)
 (.ّّْ/ْالتدريب ) (ٔ)
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تو ُب اإلرث ككالية النكاح، كالصبلة على العتيق كالعقل عنو، كغَت (ُ)النسب ، كإف شاًر
 ذلك ٦تا مر ُب ٤تالو. 

أم: ٦تن عتق عليو ًقن بوجو من الوجوه كلو ببيع  )لو(على أف يثبت  القصد ىنا التنبيوو 
تابة أك ملك بعض أك إبعتاؽ موسر نصيبو أك بتعليق بصفة   ً  )َواَلٌء(نفسو منو أك أداء ٧تـو

إمنا " :(ْ)ك٠ترب الصحيحُت (ّ)على عتيقو كفركعو كعتقائو كإف سلفوا إٚتاعنا (ِ)بفتح الواك كا١تد
 ".الوالء ؼبن أعتق

؛ ألف (ٓ)نعه، لو أقر ْترية ًقن ٍب اشًتاه عتق عليو كال يكوف كالؤه لو بل ىو موقوؼ
النسب ُب أنو ال يباع كال   ً ا١تلك بزعمو ٓب يثبت لو كإمنا أعتق مؤاخذة لو بقولو، كالوالء

كلحمة  - (ٖ)أم: بضه البلـ كجيوز فتحها -الوالء غُبمة: "(ٕ)كغَته (ٔ)يوىب ٠ترب ابن حباف
" أم: ال يقبل النقل من شرص إٔب آخر بعوض كال بغَته فهو النسب ال يباع وال يوىب

ور  اف موركهن لشارؾ النساء فيو الًذ النسب إذ لوً  ختىصَّ موركث بو، كال يورثً  ا١تسله كىالى
/ب[ النصراين ّْٕابنُت مسله كنصراين فأسله ]ؿ/ ابإلرث فيما لو مات معتق مسله عن

                                                 

فاية النبيو ) (ُ)  (.ْٖٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْٖٗ/َُ(، النجه الوىاج )ْْٗ/ُِانظر:ً 
 (.ْٖٔ/ٔحملتاج )(، مغٍت آٔ(، ٖترير ألفاظ التنبو )ص: َِّٓ/ٔنظر: الصحاح ) (ِ)
(، فػػػػػػػتح الوىػػػػػػػاب ُُْ/ِ(، اإلقنػػػػػػػاع ُب مسػػػػػػػائل اإلٚتػػػػػػػاع )ٕٔانظػػػػػػػر: اإلٚتػػػػػػػاع البػػػػػػػن ا١تنػػػػػػػذر )ص:  (ّ)

(ِ/ِٗٔ.) 
بػػرقه  ُْٓ/ٖ) ابب: الػػوالء ١تػػن أعتػػق، كمػػَتاث اللقػػيط، ًتػػاب الفػػرائضأخرجػػو البرػػارم ُب صػػحيحو،   (ْ)

 (.َُْٓبرقه  ُُِْ/ِ) تقابب إمنا الوالء ١تن أع، ًتاب العتق(، كمسله ُب صحيحو،  ِٕٓٔ
 (.ّٓٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ْٗٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْٗٓ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٓ)
 (.َْٓٗبرقه  ِّٔ/ُُأخرجو ابن حباف ُب صحيحو ) (ٔ)
ه ُب ا١تسػػػػتدرؾ ) (ٕ) بػػػػرقه  ْْٗ/َُ(، كالبيهقػػػػي ُب السػػػػنن الكػػػػربل )َٕٗٗبػػػػرقه  ّٕٗ/ْأخرجػػػػو اٟتػػػػًا

 رضي ل عنهما. ( من حديث ابن عمرُِّّْ
 (.َُٗ/ٔكاٟتديث صححو األلباين ُب إركاء الغليل ) 
 (.ُٓٓ/ِ(، ا١تصباح ا١تنَت )ّٖٓ/ُِ(، لساف العرب )ُُٓ/ِانظر: النظه ا١تستعذب ) (ٖ)
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، كلو مات ا١تعتق عن ابنُت ٍب أحدمها عن ابنُت (ُ)ٍب مات العتيق ا١تسله بل يستوايف ُب إرثو
اف يورث لوره نصيب أبيهما. و كلد أخيو كلوً   ٍب مات العتيق اختص ٔتَتاثو االبن كٓب يشاًر

كن إمنا يثبت الوالء لذلك الغَت إف أذف أف من أعتق قنو عن غَته صح ل وعلم فبا مر
  .(ِ)كإال فبل خبلفنا ١تا كقع ُب أصل الركضة

انت  وال والء على من مل دَيَسَّ الرؽ أحد آابئو أيم وي يقيننا أكهبا عمبلن بظاىر الدار كإفً 
ء ربعنا ، كال على ابن حيرَّة أصلية مات أبوه ًقننا فإف عتق أبوه بعد كالدرو فهل عليو كال(ّ)عتيقة

 (ٓ)وصاحب األنوار (ْ)البلقيِبألبيو أك ال ألنو ٓب يثبت ابتداء فكذا بعده؟ كجهاف رجح منها 
، كلو اختلف دين ا١تعتق كالعتيق ثبت (ٔ)األكؿ كىو متجو خبلفنا ١تا كىه فيو بعض ا١تتأخرين

 الوالء كال روارث.
إسبلـ شرص عل وأفهم كالمو  ً ى يدم غَته أف الوالء يثبت بسبب غَت اإلعتاؽ
اٟتلف كا١تواالة  ونو للمسلمُت أك لفبلف  )وشرط إبطالو(ًك  )لغو(أم: الوالء عن العتيق أكً 

: (ٖ)فيثبت مع ذلك الوالء للمعتق ٠ترب الصحيحُت (ٕ)سواء أًاف الشارط ا١تعتق أـ العتيق
 ".وال يوىب: "(ٗ)"، كلقولو ُب ا٠ترب السابقإمنا الوالء ؼبن أعتق"

                                                 

 (.ْٗٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ّٗٔ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ّٕٓ/ٖانظر: البياف ) (ُ)
 (.ّْٖ/ُّالعزيز ) (ِ)
 (.َْٕ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّٖٖ/ُّ(، العزيز )ْْٖ/ٕر: الوسيط )انظ (ّ)
 (.ّّٕ/ِالتدريب ) (ْ)
 (.ُُٕ/ّاألنوار ألعماؿ األبرار ) (ٓ)
 (.ْٗٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُِٖ/ّ(، ٖترير الفتاكم )ُُٕ/ِانظر: ركض الطالب ) (ٔ)
 .(َُٕ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ّٖٔ/ُّ(، العزيز )ََْ/ٖانظر: التهذيب ) (ٕ)
 (.ٔٗٔسبق ٗترجيو )ص:  (ٖ)
 انظر: ا١توضع السابق. (ٗ)
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 باب يف التدبري
 .(ُ)النظر ُب العواقب ىو لغة
رعليق عتق اب١توت الذم ىو دبر اٟتياة فهو رعليق عتق بصفة ال كصية ك٢تذا ال  وشرًعا

 .(ِ)يفتقر إٔب إعتاؽ بعد ا١توت
اف  (ْ)اه ابستردامو كأمر آخررو بعتقودني أك ألنو دبر أمر (ّ)من الدبر وظبي تدبّبًا ًك

اف (ٓ)ا ُب اٞتاىليةمعركفن   .(ٔ)ُب معناه كأقره الشرع على ماً 
ًيورو أف رجبلن أم: كىو أبو  (ٕ)واألصل فيو قبل اإلصباع مىٍذ

دبر غبلمنا أم: اٝتو  (ٖ)
 فتقريره لو كعدـ إنكاره يدؿ على جوازه. (َُ)ليس لو ماؿ غَته فباعو الن  ملسو هيلع هللا ىلص (ٗ)يعقوب

                                                 

 (.ْٓ(، التعريفات للجرجاين )ص: ِّٕ/ْ(، لساف العرب )ٓٓٔ/ِانظر: الصحاح ) (ُ)
 (.ّٔٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ّْٕ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْْٔ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ِ)
ػل شػ (ّ) يء كمنػو يقػاؿ آلخػر األمػر دبػر كأصػلو مػا الدبر بضمتُت كسكوف الباء ٗتفيػف خػبلؼ القبػل مػنً 

أدبػػر عنػػو اإلنسػػاف كمنػػو دبػػر الرجػػل عبػػده رػػدبَتا إذا أعتقػػو بعػػد مورػػو كأعتػػق عبػػده عػػن دبػػر أم بعػػد دبػػر 
 (.ُٖٖص: . انظر: ا١تصباح ا١تنَت )األدابر كالدبر الفرج كاٞتمع

 (.ّْٓ/ِ(، جوىر العقود )ِّٖ/ٖ(، البياف )ََُ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ْ)
ػاف عليهػا العػرب قبػل اإلاٞتاىلية:  (ٓ) ص: . انظػر: معجػه لغػة الفقهػاء )سػبلـمصػدر صػناعي، اٟتالػة الػيتً 

ُٓٗ.) 

فاية األخيار )ص: َِٕ/ٖانظر: ْتر ا١تذىب ) (ٔ)  (.ّْٕ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٕٗٓ(،ً 
 (.ْْٔ/ْالب )(، أسٌت ا١تطَٗٓ/َُ(، النجه الوىاج )ُِّ/ِ) اإلقناع ُب مسائل اإلٚتاعانظر:  (ٕ)
ػػػػره ابػػػػن حجػػػػر ُب القسػػػػه االكؿ مػػػػن  :ىػػػػو (ٖ) ور األنصػػػػارم ه، مشػػػػهور بكنيتػػػػو، صػػػػحايب، ًذ أبػػػػو مػػػػًذ

 .  ومل أجد أكثر من ىذا يف ترصبتواإلصابة، 
 (.َّْ/ٕ(، اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة )ِٕٓ/ٔانظر: أسد الغابة ) 
ور.  (ٗ)  ىو يعقوب القبطي، مؤب أيب مًذ
 (.ّٖٓ/ٔ(، اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة )ْٖٓ/ٓالغابة ) انظر: أسد 
فارات األمػافأخرجو البرارم ُب صحيحو،   (َُ)  ابب عتػق ا١تػدبر كأـ الولػد كا١تكارػب ُب الكفػارة، ًتابً 

ػاة(، كمسػله ُب صػحيحو،  ُٕٔٔبػرقه  ُْٔ/ٖ) ابب االبتػداء ُب النفقػة ابلػنفس ٍب أىلػػو ٍب ، ًتػاب الًز
قػاؿ: أعتػق رجػل مػن بػٍت عػذرة عبػدا لػو عػن ( مػن حػديث جػابر ه ٕٗٗه بػرق ِٗٔ,ّٗٔ/ِ) القرابة
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 :وأركانو ثالثة
الرقيق كلو مكاربنا كإف رد التدبَت قبل ا١توت أك بعده ال مستولد إذ ال يصح كىو  احملل

ما عله من  واألصل، (ُ)ردبَتىا؛ ألهنا رسحق العتق اب١توت ّتهة أقول من التدبَت فبل يصحً 
ما  (ِ)ًبلمو ذا ا١تفلسً  ُب األبواب السابقة إال من مكلف كلو حربينا أك ٤تجور عليو بسفو ًك

ره الشيراف عتقو (ْ)وصوبو البلقيِب الفلسُب  (ّ)ًذ را ىنا أنوً   .أم: فبل يصح (ٓ)لكنهما ًذ
: "يصح ردبَته إذا فضل ا١تدبر على الدين" فيو نظر كلعل مراده إذا (ٔ)وقوؿ الشارح

بلميهما ْتمل قو٢تما على الصحة على  خرج من الثلث بعد كفاء الدين كحينئذ جيمع بُتً 
ذا يصح من السكراف لوٕب سفيو بيع مدبره ١تصلحة ىذه اٟتالة كبعدمها على خبلفها ، ًك
 رآىا، كيصح أيضنا إيبلد الكافر.

ًملكو كال يبطل التدبَت ابررداد السيد أك   وتعليقو العتق بصفة وتدبّب اؼبرتد موقوؼ
ا ٓب يسًتؽ كإف  ا١تدبر كال ابستيبلء حربيُت عليو كإذا ٟتق ا١تدبر ا١تسله بدار اٟترب مرردن

اف حينا فهو لو كإال فوالؤه لو كال جيوز إبطالو سيً ى؛ ألف سيده إفً 
، كلكافر ٛتل مدبره (ٕ)

كمستولدرو الكافرين إٔب دار اٟترب قهرنا كإف دبر أك كلد بداران لبقاء أحكاـ الرؽ ال مكاربة 
افر ٓب يبع بل جيعل بيد عدؿ كيستكسب لو فإف ٟتق  (ٖ) فظهور استقبللو، كلو أسله مدبرً 

                                                                                                                                          

فاشػػًتاه  "مػػن يشػػًتيو مػػٍت؟"فقػػاؿ: ال، فقػػاؿ:  "ألػػك مػػاؿ غػػَته؟"، فبلػػغ ذلػػك رسػػوؿ ل ملسو هيلع هللا ىلص فقػػاؿ: دبػػر
 .درىه نعيه بن عبد ل العدكم بثماف مائة

 (.ْْٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُٔٗ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ِِْ/ُّانظر: العزيز ) (ُ)
 (.َُٔانظر: اإلرشاد )ص:  (ِ)
 (.َُّ/ْ(، ركضة الطالبُت )ٗ/ٓانظر: العزيز ) (ّ)
 (.َْْ/ْالتدريب ) (ْ)
 (.ُِٗ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُْٔ/ُّانظر: العزيز ) (ٓ)
 /أ(.َّّشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ٔ)
 (.ْٕٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُٔٓ-ُٓٓ/َُ(، النجه الوىاج )ُُٕ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٕ)
 (.ُّٗ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُْٖ/ُّ(، العزيز )ُْٖ/ٖانظر: التهذيب ) (ٖ)
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فايتو كإف أسله مكاربة ٓب يبع أيضنا إال إف عجز بدار اٟترب  . (ُ)بعث لو ما فضل عنً 
كىو مصَت العتق معلقنا اب١توت إال  )التدبّب(فبل يصح مثبت  الصيغة: الركن الثالث

أم: بلفظ ىو أك ما اشتق منو فاإلضافة فيو بيانية كفيو أيضنا استرداـ إف  )بلفظو(مثبت 
ما رقرر فلفظو كما اشتق منو صريح ال  تاج لنيتو؛ أريد بلفظو الظاىر غَت ما أر  يد بضمَتهً 

أنت مدبر أك دبررك كإف ٓب يقل بعد موٌب  .(ِ)ألنو ال  تمل غَتهً 
اربتك أك أنت مكارب بكذا فإنو ال بد أف يقوؿ: فإذا أديت فأنت حير وفارؽ ما لو قاؿ  ً:
ل أحد كال يستّْٖكينويو ألف معٌت ]ؿ/ عمل ُب معٌت آخر ٓتبلؼ معٌت /أ[ التدبَت يفهموً 

، (ّ)الكتابة ال يعرفو إال ا٠تواص كلفظها يستعمل ُب ا١ترارجة كا١تراسلة أيضنا فاحتيج إٔب التمييز
ل  )و( ًأف يقوؿ: إذا ميت    )دبوتو(صدر من السيد  )تعليق عتق(من صرائح التدبَت أيضناً 

، كيصح ابلكناية مع نية (ْ)ٌبفأنت حير أك عتيق أك أنت حير أك أعتقتك أك حرررك بعد مو 
رليت سبيلك أك حبستك بعد موٌب أك أنت ردبَت ذا  (ٓ)العتق كىي ما ٖتتمل التدبَت كغَتهً  ًك

 .(ٖ)وغّبه (ٕ)ورجحو الزركشي (ٔ)كما اقتضاه كالـ الرافعيدبرت يدؾ مثبلن 
١توت مستحيلة، نأف السراية ٍب ال مانع ٢تا ٓتبلفها ىنا فإهنا بعد ا ويفرؽ بينو وبْب طلقت يدؾ

ما مر ُب العتق  ،ٗ()أما دبرت نصفك مثبلن فصحيح فإذا مات عتق ذلك اٞتزء كال يسرمً 
ما ُب نظَته ُب الطبلؽ كالعتق (َُ)كأنت حير بعد موٌب أك لست ًْتير لغو؛ ألنو ٓب جيـز بوً 

(ُُ). 
                                                 

 (.ْٗٗ/ٕ(، الوسيط )ُْٔ(، التنبيو )ص: ُّٓ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ُ)
 (.َُٓ/َُ(، النجه الوىاج )َْٔ/ٖ، التهذيب )(َّٕ/ُٗانظر: هناية ا١تطلب ) (ِ)
 (.َْٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ْْٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِّٖ/ٖانظر: البياف ) (ّ)
 (.ُٖٔ/ُِ(، ركضة الطالبُت )َْٖ/ُّ(، العزيز )ََُ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ْ)
 (.ُّّ/ٓ(، الغرر البهية )ِّٔ(، منهاج الطالبُت )ص: َْٕ/ٖانظر: التهذيب ) (ٓ)
 (.َْٗ/ُّالعزيز ) (ٔ)
 (.ُٕٓ/ّا١تنثور ُب القواعد الفقهية ) (ٕ)
 (.ِٕٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ْٓٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْٕٗ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ٖ)
 (.  ْٖٔانظر: )ص:  (ٗ)
 قولو: "أنت" مكرر ُب األصل. (َُ)
 (.  ٕٓٔانظر: )ص:  (ُُ)
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ر ٓب لو قاؿ: أنت طالق أك ال على سبيل اإلقرا (ّ)من قو٢ته (ِ)وغّبه (ُ)وحبث األذرعي
ر طيلًٌقىتٍ رطلق أك ُب معرض اإلنشاء  ، أنو جيب أف يراجع ىنا كيعمل إبرادرو، ك مل ما ًذ

 على ما إذا طلق أك جهلت إرادرو. 
نىا فأنت حير ٓب يعتق حىت موات معنا أك مرربنا فهو ولو قاال ِلِقنيِهَما مًعا أو مرتًبا : إذا ميتػٍ

بل منهما ٓب يعلقو ٔت ورو أك موت غَته، كإف ررربا صار نصيب الثاين رعليق ال ردبَت؛ ألفً 
]مدبرنا[
لتعليق العتق ٔتورو كحده فلوارث األكؿ بُت ا١تورُت التصريف ُب نصيب مورثو ٔتا  (ْ)

ما ال يبيع الوارث ما أكصى بو  ال يزيل ا١تلك لبقائو على ملكو كامتناع إبطاؿ رعليق ا١تيتً 
، كلو قاال: أنت حىًبيس على آخران (ٓ)دة معينةمورثو كال بوصي يرجع فيما أكصى بعاريتو م

نىا إال أف الكسب ىنا بُت ا١تدرُت لآلخر كًب  مواتن فإذا مات عتقت فكما رقرر ُب إف ميتػٍ
اف أك٢تما مواتن أكصى بو آلخرمها  . (ٔ)نصيب األكؿ لورثتو ًك

بصفة ُب  ُه()قَػيَّدَ ٓب يطلق التعليق بل  )وإف(بتعليق السيد العتق ٔتورو  وحيصل التدبّب
قولو: إف أك إذا أك مىت قتلت أك  من مرضي ىذا أك حتف أنفي أك ُب سفرم مت  ا١توتً 

ورة عتق  أك ُب ىذا الشهر أك ُب ىذا البلد فأنت حير بعد موٌب فإف مات على الصفة ا١تًذ
 .(ٕ)كإال فبل

ؿ: إف مت  ٔتا إذا أمكن كجود ما قيد بو فلو قا (ٗ)نقاًل عن الروايين (ٖ)وقيده الزركشي
ما رقرر  ًإف أك   )أو علق تدبّبًا(بعد ألف سنة فأنت حير ٓب يكن ردبَتنا، كيصح كإف قيدً 

                                                 

 (.ْْٕ/ٔحملتاج )(، مغٍت آْٔ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ُ)
 (.ْْٕ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْٓٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٖٗٓ/ٓانظر: ا١تهمات ) (ِ)
 (.ِّٗ/ْ(، ركضة الطالبُت )ِّٖ/ٓانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ُٖٖ/ُُِب األصل "مرربا"، كىو خطأ، كا١تثبت من ركضة الطالبُت ) (ْ)
 (.ُٖٖ/ُِالطالبُت ) (، ركضةْٓٗ/ٕ(، الوسيط )ُُُ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٓ)
 (.ُِْ/ُّ(، العزيز )َْٗ/ٖ(، التهذيب )ّٕٔ/ِانظر: ا١تهذب ) (ٔ)
 (.ْٓٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُٕٖ/ُِ(، ركضة الطالبُت )َْٗ/ُّانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.ّّٓ/ُالديباج ) (ٖ)
 (.ْٕٓ/ْْتر ا١تذىب ) (ٗ)
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إذا أك مىت دخلت الدار فأنت حير أك ٤تيىرر أك عتيق أك معتوؽ بعد موٌب أك فأنت حير مدبر 
فإذا دخل كلو على الًتاخي قبل موت السيد صىارى مدبرنا كإف ٓب يدخل قبل مورو لغا 

 .(ُ)لتعليقا
 (ٔ)وغّبه (ٓ)وانتصر لو البلقيِب (ْ)والبويطي (ّ)نص األـ: ليس بتدبَت كنقل عن (ِ)وقيل

بلمو ال من  (ٕ)لكن رده األذرعي قاؿ:  كالـ الشافعينأف سياؽ البويطي يقتضي أنو منً 
بلـ الشافعي  بلمو ظننا منهه أهنا منً  تابة النص كيكوف منً  كرأيت من يثبت أشياء منً 

 و عدـ التأمل. انتهى ملرصا.كسبب
أف "علق" عطف على "قيد" ال على النقل الذم رضمنو رعليق  ودبا قررتو يف كالمو يعلم

 (ٖ)كما ظنو الشارحٟتق ىذا كعدـ اٟتاجة كأف "ردبَت" انئب فاعل "علق" ال خرب لتعليق 
ره كإف رعليق عطف على لفظو  .كررب عليو اعًتاضنا ًذ

بعد موٌب أك إذا مت  ٍب دخلت أك فدخلت الدار فأنت حير أك  : إذا دخلت الدارولو قاؿ
اف رعليقنا ال  إذا مت  كشئت اٟترية أك شاء فبلف أك أنت حير بعد مورى إذا خدمت ابٍت شهرناً 

ما علما ٦تا مر ردبَتناً 
 .(َُ)ك٦تا أيٌب (ٗ)
قبلو لتصر و ٨تو بيعو قبل الدخوؿ، كإمنا يعتق بدخولو بعد ا١توت ال  وديتنع على الوارث

                                                 

 (.َُْ/ُّ)(، العزيز ُٕٖ/ُِ(، ركضة الطالبُت )َْٕ/ٖانظر: التهذيب ) (ُ)
(، شػػػرح اٟتػػػاكم الصػػػغَت للقونػػػوم ٕٖٖ/ِ(، ركض الطالػػػب )ُٕٔ/ّانظػػػر: األنػػػوار ألعمػػػاؿ األبػػػرار ) (ِ)

 (.ٓٗٔ)ص: 
 (.ُٖ-ُٕ/ٖاألـ ) (ّ)
 (.ُُُٔ-ُُُٓانظر: ٥تتصر البويطي )ص:  (ْ)
 (.ُْْ/ْالتدريب ) (ٓ)
 (.ْٕٕ/ٔج )(، مغٍت احملتا ُٖٓ/ّ(، ٖترير الفتاكم )ُٖٓ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ٔ)
 (.ْٓٔ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٕ)
 /ب(.َّّشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ٖ)
 (.  َُٕانظر: )ص:  (ٗ)
 (.  َٕٓانظر: )ص:  (َُ)
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 ، كال جيب الفورية إال ُب فدخلت.(ُ)ابلًتريب ُب ذلك
/ب[ يدخل لكن فيو ضرر على الوارث ّْٖكقضية بقاء العبد على اختياره حىت ]ؿ/

نأف ٤تلو ما إذا ٓب يعرض الدخوؿ عليو فإف عرض عليو فأىب جاز للوارث  (ِ)فلذا قيده ٚتع
نظَته اآلٌب ُب ا١تشيئة  .(ّ)بيعوً 

: إف مت  كدخلت الدار فأنت حير لو قاؿكأقراه أنو  (ٓ)عن البغوي (ْ)شيخافونقل ال
لمت زيدنا  اشًتط الدخوؿ بعد ا١توت ما ٓب يرد قبلو، كجزما فيما لو قاؿ: إف دخلت الدار ًك

 نأنو ال فرؽ بُت رقدـ األكؿ كأتخره ألف الواك ال يقتضي الًتريب.
ما ىناؾ كإال فما الفرؽ؟: كالصواب عدـ (ٕ)كاإلسنوي (ٔ)قاؿ الزركشي  االشًتاط ىناً 

شهر بل  )أنت ُحر قَػْبَل مويت(بقولو:  )ال(ك صل التدبَت بلفظو كٔتا بعده  رهً  بزمن ًذ
اف فيما قبل  يكوف رعليق عتق بصفة فبل يرجع فيو ابلقوؿ قطعنا كيعتق من رأس ا١تاؿ إال إفً 

 .(ٖ)مورو بشهر مريضنا مرض ا١توت فإنو يعتق من الثلث
قولو: إذا مت  كمضى شهر فأنت حير  )أو(: إنو ردبَت ال يعرؼ لغَته، (ٗ)قوؿ اغباويو 

ما  )بزمن(أم: موٌب  )بعده(أك أنت حير  يـو أك سنة بل يكوف رعليقنا أيضناً  ره أيضناً  ًذ
خبلفنا ١تا ُب اٟتاكم لكن ىنا لو حكه ا١تدبر ُب أنو يعتق من الثلث  (َُ)ُب أصل الركضة

                                                 

 (.ُُْ/ُّ(، العزيز )َْٖ/ٖ(، التهذيب )ُّٗ/ٖانظر: البياف ) (ُ)
 (.ْٓٔ/ْلب )(، أسٌت ا١تطإُٕ/ّ(، األنوار ألعماؿ األبرار )ُُٗ/ُِانظر: ركضة الطالبُت ) (ِ)
 (.  َٕٔانظر: )ص:  (ّ)
 (.ُٕٖ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُُْ/ُّانظر: العزيز ) (ْ)
 (.َْٕ/ٖالتهذيب ) (ٓ)
 (.ّٖٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ْْٕ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْٔٔ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٔ)
 (.ّْٔ/ٗا١تهمات ) (ٕ)
 (.ِْٓ/َُ(، النجه الوىاج )ُٗٗ/ُِركضة الطالبُت )(ٖ)
 (.ُّْٓ/ّٓب أجده ُب اٟتاكم، كانظر: اإلسعاد ) (ٗ)
 (.َُْ/ُّانظر: العزيز ) (َُ)
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ما مرمطلقنا ٓتبلفو   . (ُ)ُب األكٔبً 
من جزء اللفظ ابلتعليق فإف مات قبل معينة ابف أف التعليق الغ،  والبد من مضي شهر

كاٟتيلة ُب دعول عتق ٚتيع عبد ال ماؿ لو سواه أف يقوؿ ىو حير قػىٍبلى مرض مورو بيـو كإف 
، (ِ)أس ا١تاؿمت  فجأة فقبل موٌب بيـو فإذا مات بعد التعليق نأًثر من يـو عتق العبد من ر 

)ِمتُّ فأنت أك مىت أك إف  )إذا(أف يقوؿ:  (ّ)من التدبَت ا١تقيد ال ا١تعلق خبلفنا للشارح )و(
أنت حير إذا مت  أك   )فعلت(أك إذا أك مىت  ُحر إف( إف دخلت الدار إف شئت، ًك ًذاً 

 يرد قَػْبُل()إف مل ابلضه أم: بعد مورو  )بَعُد(أم: فيعتق بوقوع ا١تعلق عليو  )فيو(إذا شئت 
ليهما من ا١تشيئة مثبلن  ابلضه أيضنا قبل مورو نأف أراد كقوعو بعد مورو أك أطلق فبلبد ُبً 
ر ا١توت فيحمل عليو إال إذا  بعد موت السيد؛ ألنو السابق إٔب الفهه من أتخرىا عن ًذ

وت، صرفو عن ظاىره إبرادة ما قبل ا١توت فحينئذ ال  صل التدبَت إال إف فعل ذلك قبل ا١ت
 .(ْ)كىذا التفصيل من زايدرو
إف شئت فأنت حير بعد موٌب أك إذا مت  فيشًتط ا١تشيئة  وخرج دبا ذكره تقدمي الشرطً 

اف اٞتزاء فيو متوسطنا.  مثبلن ُب حيارو كإفً 
ًًرى فيو ال رقدـ ا١تشيئة ىنا كأتخرىا ٍب كيشكل  وفارؽ ما قبلو ل ما ذي نأف ا١تتبادر منً 

الطبلؽ من أنو إذا روأب الشرطاف اعترب رقدـ الثاين على األكؿ، على األكؿ ما مر ُب 
نأهنه ٟتظوا ىنا التمليك فاعتربكا فيو أتخر ا١تشيئة لتقع اٟترية عىًقبى  (ٓ)واعتذر عنو شيخنا

بلمهه ٥تالفة فاألكٔب أف  القبوؿ، كيلـز عليو أنو مستثٌت ٦تا مر ٍب التعليق ٔتشيئة الزكجة، ًك
بَت الذم من ٚتلتو ىذه الصيغ كجود الصفة بعد ا١توت فحملناه عند جياب نأف كضع التد

عمبلن بوضع اللفظ ٍب كيوضع أصل صيغة  (ٔ)اإلطبلؽ على ذلك كإف خالف قضية ما مر
                                                 

ره قبل بضع أسطر. (ُ)  ًذ
فاية النبيو )ُٗٗ-ُٖٗ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ِْٖ/ُّانظر: العزيز ) (ِ)  ً ،)ُِ/ُّْ-ِّْ.) 
 /ب(.َِّشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ّ)
 (.ِٗٗانظر: اإلرشاد )ص:  (ْ)
 (.ْٕٔ/ْا١تطالب )انظر: أسٌت  (ٓ)
ره قبل بضع أسطر. (ٔ)  ًذ



 

 

 
 

 اإلمداد شزح اإلرشاد البن حجز اهليتمي

444 

 التدبَت ىنا. 
إف أك إذا دخلت فأنت طالق إف   وجيري ما ذكر ُب روسط اٞتزاء كُب سائر التعليقاتً 

ا كيرجع فيو لنيتو فإف  لى على أتخر الشرط الثاين على األكؿًلمت زيدن أطلق ٛتًي
كال يناُب  (ُ)

ُب ٨تو أنت مدبر إف أك مىت شئت الشًتاط ا١تشيئة ُب اٟتياة إال إذا صرح أك  (ِ)ىذا ما أيٌب
نول هبا بعد ا١توت فله يكن االشًتاط ارصا٢تا بو معٌت ك٢تذا ال يشًتط ُب قبوؿ الوصية، 

اف ما ىنا ؾ طبلؽ  تمل القبلية كالبعدية فحملناه على البعدية ١تا مر ككجو عدـ ا١تنافاة إفً 
ل منها  كفصلنا ُب الفورية؛ ألنو ال رعارض ٢تا كما أيٌب فيو يفسد البعدية أك نيتها ًك

 /أ[ مبطل للفورية. ّْٗ]ؿ/
أم:  )بتَػَراٍخ(بوجود الفعل ا١تعلق بو بعد ا١توت أك قبلو أك لو  والعتق يف ىذه الصور يقع

إف دخلت أك معو لوقع اف الفعل ا١تعلق بو غَت مشيئةً  و عن ا١توت أك عن التعليق ىذا إفً 
وف ا١تعلق عليو  إذا دخلت، أك مشيئة معلقة بنحو مىت شئت أك ألم كقت شئت، ال حاؿً 

ما مر ًأنت   )إبف وإذا(معلقة  )ال َمِشيَئٍة(ك (ّ)دخوالن مثبلن كقد قاؿ: إف مت فدخلتً 
إف أك إذا شئت فأنت مدبر، أك فأنت حير إذا مت، فبل مدبرنا إف شئت أك إذا شئ ت، ًك

يكفي حينئذ كجود ا١تشيئة على الًتاخي بل البد من كجودمها فورنا
ك٤تلو إذا أضافها للعبد  (ْ)

ما قالو   ً أنت مدبرنا إف شاء زيد ٓب يشًتط الفورية النتفاء  (ٔ)واؼباوردي (ٓ)الصمّبيكإالً 
 التمليك.

من أنو يشًتط  (ٕ)ت فأنت حير ٓب يشًتط الفورية فما ُب اإلسعاد: إف دخلوؽبذا لو قاؿ

                                                 

 (.ْٕٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْٕٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُٖٕ/ٖانظر: ركضة الطالبُت ) (ُ)
ره بعد بضع أسطر. (ِ)  سيًذ
 (.  َِٕانظر: )ص:  (ّ)
 (.ُّٓ/َُ(، النجه الوىاج )ُٖٗ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ْٔٗ/ٕانظر: الوسيط ) (ْ)
 (.ْْٓ/ٓ(، حاشية اٞتمل )ّٗٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ُّٓ/ٓية )انظر: الغرر البه (ٓ)
 (.َُٖ-َُٕ/ُٖاٟتاكم الكبَت ) (ٔ)
 (.ُّٔٓ/ّاإلسعاد ) (ٕ)
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 سواء مشيئة ا١تدبر كغَته. (ُ)وكذا قوؿ الشارحُب ذلك غَت صحيح. 
ما ُب سائر  كلو قاؿ: إذا مت  فشئت فأنت حير اشًتط الفور عقب النية بعد ا١توتً 

ا فأنت طالق إف دخلت فكلمت زيدن ما أك مىت شئت ، كُب أنت مدبر مه(ِ)التعليقاتً 
البد من ا١تشيئة ُب حيارو كإال اشًتط كقوعها بعده كلو على الًتاخي فيصَت بعدىا مدبرنا
(ّ). 

أنت مدبرنا إف  ودبا تقرر عله أنو يشًتط كجود الصفة بعد ا١توت إف علق بو كلوضمنناً 
امتنع دخلت بعد موٌب كأنت مدبر إف دخلت ١تا رقرر متننا كشرحنا، كحيث ال يشًتط الفور ك 

ما رقرر أكٔب من جرىا الواقع ُب بعض  من ا١تشيئة فللورثة بيعو ما ٓب يرجع، كنصب مشيئتوً 
 . (ْ)النسخ

ما ال أفى،  (ٓ)وجرى عليو الشارح ١تا فيو من إيهاـ عطفو "بًتاخ" كىو مفسد للمعٌتً 
ر إذا دبر أمة حامبلن أك علق عتقها بصفة  )ويتبع( أك زان أك  ملكو من نكاح )ضَبٌْل(فيما ًذ

ما يتبعها ُب البيع كاإلعتاؽ، كيعله  )قارف(شبهة ردبَتنا بو إف   ً اف موجودنا عنده  ً نأف
انت فراشنا أك ألربع سنُت  كجوده عنده ابنفصالو لدكف ستة أشهر من حُت التدبَت كإفً 

ما ُب نظائر ذلك  . (ٔ)فأقل من ذلك حيث ٓب يكن فراشناً 
ويف  (ٖ)ونقلو عن األكثرين (ٕ)رجحو يف زوائد الروضة كماأما إذا حدث بعده فبل يتبعها 

ولد ا١ترىونة كا١توصى  (َُ)كاحملرر (ٗ)اؼبنهاج ألف التدبَت عقد يقبل الرفع فبل يسرم إٔب الولدً 

                                                 

 /ب(.َِّشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ُ)
 (.ْٔٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُّْ/ُّ(، العزيز )َْٖ/ٖانظر: التهذيب ) (ِ)
 (.ُّٓ/َُ(، النجه الوىاج )ُٖٗ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ْٔٗ/ٕانظر: الوسيط ) (ّ)
 (.ِٗٗانظر: اإلرشاد )ص:  (ْ)
 /ب(.َّْشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ٓ)
 (.ْٕٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُْٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َِٓ/ُِانظر: ركضة الطالبُت ) (ٔ)
 (.َِّ/ُِركضة الطالبُت ) (ٕ)
 (.ُْٓ/ٖ)(، التهذيب ِّٖ/ُٗ(، هناية ا١تطلب )ُْٔانظر: التنبيو )ص:  (ٖ)
 (.ّّٔمنهاج الطالبُت )ص:  (ٗ)
 (.ُٖٕٔ/ّاحملرر ) (َُ)
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 عن ررجيح األًثرين. (ِ): يلحقو التدبَت كنقلو ُب الشرح الصغَت(ُ)كقيلهبا 
نأنو قياس ربع الولد لؤلـ ُب نذر ا٢تدم  (ْ)وانتصر لو الزركشي (ّ)وبو قاؿ األئمة الثالثة

كاألضحية، كيرد نأف النذر الـز فقوم على استباع اٟتادث ٓتبلؼ التدبَت فإنو جائز فله 
لو إف انفصل اٟتادث ٓتبلؼ التدبَت فإنو جائز قبل موت السيد كإال  يقو على ذلك، ىذاً 

، كيصدؽ ىو أك (ٓ)نها قدر الثلثعتق ربعنا لقوة العتق، كإف ٓب  تملها الثلث حامبلن عتق م
؛ ألف األصل (ٔ)كارثو بيمينو لو ادعى ما يقتضي رًقىوي كادعت ما يقتضي عتقو أك ردبَته

ما ال يبيعو ُب اإلعتاؽ  )ضباًل(فبل يتبع  )ال أـ(يفارقو، كرسمع دعواىا لولدىا حسبة  دبرهً 
 .(ٕ)كالتصريح هبذا من زايدرو

ل دكف األـ كأنو ال يؤثر ردبَت األب ُب الولد كأنو لو أنو يصح ردبَت اٟتم وعلم من ذلك
ل حكمو.   انفصل أحد روئمُت قبل التدبَت أك ا١توت كاآلخر بعده أعطىً 

بعد انفصاؿ الولد الذم حكه بتدبَته مع أمو ُب ردبَت أحدمها ٓب يكن  وإذا رجع السيد
ما أي )ومل ردبَت أمة  )وبطل( (ٖ)ٌبرجوعنا ُب اآلخر النقطاع التبعية ٓتبلؼ ما إذا ٓب ينفصلً 

ل من التدبَت  )إبيالد(إليها  يَػُعْد( ٢تا من سيدىا الذم دبرىا كصارت مستولدة كإف اقتضىً 
كاالستيبلد العتق ٔتوت السيد رغليبنا لبلستيبلد؛ ألف سبب العتق فيو أقول إذ ال يعترب 

 .(ٗ)/ب[ من الثلث كيقدـ على الدينّْٗ]ؿ/
                                                 

(، شػػػرح اٟتػػػاكم الصػػػغَت للقونػػػوم )ص: َِٕ/ّ(، األنػػػوار ألعمػػػاؿ األبػػػرار )ّْْ/ُّانظػػػر: العزيػػػز ) (ُ)
ٔٗٗ.) 

 (.ُٖٗ/ّ(، ٖترير الفتاكم )ُّٖٓ/ّ(، اإلسعاد )ُِٓ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ِ)
 (.ّْٗ/ٕ(، اإلنصاؼ )ُِِ/ْدائع الصنائع )(، بُْٓ/ِانظر: ا١تدكنة ) (ّ)
 (.ّْٕ/ِالديباج ) (ْ)
 (.َِٕ/ّ(، األنوار ألعماؿ األبرار )َِٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ّْٕ/ُّانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.َّْ/ٖ(، البياف )ّٕٗ/ِ(، ا١تهذب )ُُّ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٔ)
 (.ِٗٗانظر: اإلرشاد )ص:  (ٕ)
   (.َٖٕانظر: )ص:  (ٖ)
 (.ْٖٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ََٕ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: َُْ/ٖانظر: التهذيب ) (ٗ)
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فلو قاؿ: مدبراٌب حرائر ٓب يعتق ىذه ا١تستولدة على األكؿ كيعتق : يبقى التدبَت (ُ)وقيل
على الثاين، كأفاده رقدمو لو "يعد" إٔب ىنا أنو لو دبرىا بغَت االستيبلد الذم أبطلو التدبَت 

عنو من  )نقل ملك(بطل ردبَت ًقن كٓب يعد أيضنا بسبب  )و(السابق ٓب يصح ١تا رقرر، 
بة أك كقف أك كصية قبلها ا١توصى لو بعد ا١توت؛ ألنو حينئذ سيده إٔب غَته بنحو بيع أك ى

يتبُت أنو ملك اب١توت كىذا أقو ل من رررب العتق ابلتدبَت على ا١توت لو فرض بقاؤه إليو 
جعلها  (ِ)فكيف كقد ابف زكالو بقبو٢تا؛ ألهنا رصرؼ معناه لو فاندفع استشكاؿ البلقيٍت

 أنو ملسو هيلع هللا ىلص ابع ا١تدبر.  (ّ)رب السابقمزيلة ا١تلك ٔتا مر ُب ابهبا كذلك للر
اف رعليق عتق بصفة انفرد السيد ابلتعليق هبا جاز   ً كقيس ابلبيع غَته كألف التدبَت ١تا
ا١تعلق عتقو؛ ألنو قوؿ مثبلن ٓتبلؼ الكتابة فإف السيد ١تا ٓب ينفرد هبا ٓب يتمكن من  إبطا٢تاً 

 .(ْ)إبطا٢تا
)ولو " أنو إذا زاؿ ا١تلك عن ا١تدبر ٍب عاد كٓب يعد بنقل ا١تلك : "كٓب يعد(ٓ)وأفهم قولو
الذم دبره دكهنا فإف ابع اٟتامل ٔتدبر بطل التدبَت ُب ٛتلها لتبعيتو ٢تا ُب البيع  ألـ اغبمل(

انت مدبر أيضنا سواء أقصد ابلبيع الرجوع ُب اٟتمل أـ ال ما يبطل فيهما لوً  ، كبطل (ٔ)ًك
ر ال ٔتا نقل فيو الرىن كالكتابة كىبة قبل القبض،  ٔتا ًذ ًقولو:   )فسخ(إف  )ال(١تلكً 

فسرتو أك نقضتو أك أبطلتو أك رجعت عنو بناء على األصح أنو رعليق عتق بصفة كىو ال 
سائر التعليقات ٓتبلؼ ما لو قاؿ: أعتقوا فبلانن عٌت إذا مت  فإنو جيوز  جيوز الرجوع عنوً 

كما رجحو ًقولو: ليس ٔتدبر   )جحد(ال  )و(، (ٕ)الرجوع عنو كلو ابللفظ ألنو كصية
                                                 

 (.َُّٔ/ّ(، اإلسعاد )َِّ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ّْْ/ُّانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ّٖٓ/ِالتدريب ) (ِ)
 (.  ٖٗٔسبق ٗترجو )ص:  (ّ)
 (.ُّٓ/ٓهية )(، الغرر البَُّٔ/ّ(، اإلسعاد )َِْ/ُّانظر: العزيز ) (ْ)
 (.ِٗٗانظر: اإلرشاد )ص:  (ٓ)
(، الغػػػػػػرر البهيػػػػػػة ٗٗٔ(، شػػػػػػرح اٟتػػػػػػاكم الصػػػػػػغَت للقونػػػػػػوم )ص: َِٔ/ُِانظػػػػػػر: ركضػػػػػػة الطػػػػػػالبُت ) (ٔ)

(ٓ/ُّٓ.) 
 (.ْٕٕ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُٗٓ/َُ(، النجه الوىاج )ُٓٗ/ُِانظر: ركضة الطالبُت ) (ٕ)



 

 

 
 

 اإلمداد شزح اإلرشاد البن حجز اهليتمي

444 

بناء على أنو ال يبطل ابلفسخ، كألنو عقد رعليق  (ّ)وغّبه (ِ)ىنا وصوبو اإلسنوي (ُ)الشيخاف
الة فإف معظه العرض فيهما  بو غرض لشرصُت فبل جيعل إنكار أحدمها رفعنا ٓتبلؼ الًو

ل،  مدبر  )فداء(ال  )و(للمًو ماالن أك يؤكؿ إليو بعفو لبقاء جناية روجب  )َجاٍف(سيدً 
ما عله ٦تا مر.  ا١تلك فيو كعدـ زكالو ٓتبلؼ ما لو سلمو فبيع ُب اٞتناية فإف التدبَت يبطلً 

بىًقيى التدبَت ُب الباقي أما إذا أكجبت قصاصنا ُب النفس فاقتص منو  ولو بيع بعضو فيها
 .(ْ)م هبا قننا كيدبرهفقد فات التدبَت كللسيد القود كأخذ قيمتو كال يلزمو أف يشًت 

نأف القصد ٍب انتفاع ا١توقوؼ عليو كىو ابؽ كىنا انتفاع العبد  وفارؽ نظّبه يف اؼبوقوؼ
أم:  )وال يبطلو(كقد فات كإف ٓب يقبل بقي التدبَت كللسيد القود كأخذ األرش ىنا أيضنا 

ما مر )وارث(التدبَت   ً ر ا أك فيما إذا دبر  (ٓ)كإمنا ملك مورثو إبطالو ٔتا ًذ شريكاف عبدن
 علقا عتقو ٔتوهتما ٚتيعنا فمات أحدمها. 

أم: بعد مورو نأف أكصى أف رعار داره من فبله  )بعده(أم: ا١تورث  )كعاريتو(كىذا 
؛ ألف حقو كىو (ٔ)بعد مورو سنة مثبلن فليس للوارث إبطا٢تا كإف جاز ١تورثو الرجوع فيها

أم: ا١تدبر بعد موت السيد أك ُب جناية  و()وجنايت (ٕ)اإلرث متأخر عن الوصية بنص القرآف
عتق الباقي.  )من الَبكة(إذا مات قبل بيعو أك اختيار فدائو   بناء على األصح أنوً 

ة بقيمة ا١تدبر كأرش اٞتناية  وحكمو أنو ينفذ من ا١توسر فقط فإذا نفذ لوفاء ثلث الًًت
ة السيد؛ ألنو رعذر ر اف أخذ الفداء الذم ىو أقل األمرين من رًر  ً سليمو للبيع أما إذا

                                                 

 (.ُٕٗ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ِْٓ/ُّانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ْٖٔ/ٗا١تهمات ) (ِ)
 (.ُّٓ/ٓ(، الغرر البهية )َُٕ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ُُّٔ/ّانظر: اإلسعاد ) (ّ)
 (.َْٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِّْ/ُّ(، العزيز )ُِْ/ٖانظر: التهذيب ) (ْ)
 (.  َُٕانظر: )ص:  (ٓ)
(، اإلسػػػػػػػػػعاد َُٕونػػػػػػػػػوم )ص: (، شػػػػػػػػػرح اٟتػػػػػػػػػاكم الصػػػػػػػػػغَت للقُٖٖ/ُِانظػػػػػػػػػر: ركضػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػالبُت ) (ٔ)

(ّ/ُِّٔ.) 
 (.ُِ-ُُاآليتُت. سورة النساء، اآليتاف ) ژ.....  ڳگ  گ   گ  ڳژ كىو قولو رعأب:  (ٕ)
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معسرنا فبل يعتق منو شيء إذا استغرقتو اٞتناية كإال فيعتق منو ثلث الباقي
، كإذا ٓب يعتق  (ُ)

ره ُب صورة اٞتناية ُب  ة فللوارث بيعو ُب اٞتناية أك فداؤه، كما ًذ ًلو أك بعضو من الًًت
 مردكد نأف ا١تعتمد ما فيها. (ِ)اٟتياة ىو ما صححو ُب الركضة

 سبب العتق فيو مقدـ على ا١توت كسبب السراية متأخر عنو.  [/أَْْؿ/ارؽ السراية نأف ]كف
سبتو بعد موت السيد فهو ٕب  )وحلف( مدبر رنازع ُب ماؿ بيده ىو كالوارث فقاؿ:ً 

سب مثل ذلك ا١تاؿ   ً ة، كمضى بعد ا١توت مدة مكن فيها كقاؿ الوراث: قبلو فهو رًر
إذا  )ال(ؿ بعد موت السيد؛ ألنو صاحب يد فرجح جانبو هبا ا١تا )َكَسْبُت(قولو:  )على(
كارث كمدبرة ُب كلدىا فقاؿ: كلدريو قبل التدبَت فهو ًقن كقالت: بعده فهو حير رنازع 

بل  لف ىو؛ ألف األصل ًرؽ الولد كىي ردع حرية كاٟتير ال يدخل  )ولدتو بعده(
 . (ّ)ٖتت اليد

ن الثلث بعد الديوف فإف ٓب يوجد بعدىا ما بقي أف عتق ا١تدبر ٤تسوب م ومر يف الوصية
ر ا١تصنف  ذلك ىنا. (ْ)ٞتميع قيمتو أك بعضها بطل التدبَت ُب البعض أك الكل فلذا ٓب يًذ

                                                 

 (.َْٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َْٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُِْ/ٖانظر: التهذيب ) (ُ)
 (.َِِ/ُِركضة الطالبُت ) (ِ)
 (.ِٓٓ/َُ(، النجه الوىاج )َِٔ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ّٕٗ/ِانظر: ا١تهذب ) (ّ)
 (.ُْٗ/ّإخبلص الناكم ) (ْ)
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 باب يف الكتابة
كىو الضه كاٞتمع كمنو  (ِ)عن األئمة (ُ)كما نقلو الرافعيمن الكتب  وىي مأخوذة

بعض، كالكتيبة ١تا فيها من انضماـ بعضهه إٔب الكتابة ١تا فيها من ضه اٟتركؼ بعضها إٔب 
 . (ّ)بعض

بل من  (ْ)اعَباض اإلسنويابألخذ األكسع دائرة من دائرة االشتقاؽ سقط  وبتعبّبه نأفً 
الكتب كا١تكاربة كالكتاب مصدر كا١تصادر ا١تًتادفة ال يشتق بعضها من بعض بل ا١تصدر ال 

 يشتق من غَته أصبلن عند البصريُت. 
عنو نأف ا١تراد االشتقاؽ األًرب كىو االرفاؽ ُب ا١تعٌت دكف  (ٓ)عبواب الزركشي ومل حيتج

اللفظ على أنو لو غَت ابالشتقاؽ ٓب يغَت أيضنا لتصر هه نأف ا١تصدر األًثر حركفنا فرع عن 
كٝتيت بذلك ١تا  (ٔ)األقل حركفنا، ٍب الكتابة ا١ترادة ىنا ليست مصدر بل اسه للعقد اآلٌب

 .(ٕ)لنجـو بعضها إٔب بعض كألنو يتوثق فيو ابلكتابة لتأجيل عوضوفيو من ضه ا
 .(ٖ): عقد عتق على ماؿ منجه ٧تمُت فأًثر يتضمن رعليق العتق نأدائوومعناىا شرًعا

(َُ)ژڃ  ڃ    ڃ  ڃ  ژ  قولو رعأب: ٗ()وأصلو قبل اإلصباع
 . ، كأحاديث أيٌب بعضها 

                                                 

 (.ُْْ/ُّالعزيز ) (ُ)
 (.ّْٗ/ّ(، الشامل البن الصباغ )ّّٓ/ُٗ(، هناية ا١تطلب )َْٗ/ٖانظر: البياف ) (ِ)
(، جػػػػػواىر العقػػػػػود ِٕٗ(، التوقيػػػػػف علػػػػػى مهمػػػػػات التعػػػػػاريف )ص: ُٔانظػػػػػر: أنػػػػػيس الفقهػػػػػاء )ص:  (ّ)

(ِ/ّْٖ.) 
 (.ْْٕ/ٗت )ا١تهما (ْ)
 (.ُّٔ/ِالبحر احمليط ) (ٓ)
ره بعد بضعة أسطر. (ٔ)  سيًذ
 (.َْْ/ٖ(، هناية احملتاج )ِْٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َُْ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٕ)
 (.ّْٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ََٕ/ُ(، لساف العرب )ُْٖ/ْانظر: النهاية ُب غريب اٟتديث ) (ٖ)
(، ا١تغػػػػٍت البػػػػن قدامػػػػة ُِٖ/ِ(، اإلقنػػػػاع ُب مسػػػػائل اإلٚتػػػػاع )ٕٓ)ص: انظػػػػر: اإلٚتػػػػاع البػػػػن ا١تنػػػػذر  (ٗ)

(َُ/ّٔٓ.) 
 (.ّّسورة النور، اآلية ) (َُ)
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أو مكاتًبا يف كتابتو أظلو هللا يـو  من أعاف غازاًي أو غارًماكمنها ما صح من قولو ملسو هيلع هللا ىلص: "
 .(ُ)"ال ظل إال ظلو

همتو  كاٟتاجة داعية إليها إذ السيد ال يسمح ابلعتق ٣تاانن كالقن ال يهته نأمر الكسبً 
ربح القراض كعمل اٞت  ً ونت فاحتمل فيو ما ال  تمل ُب غَته  ً عالة فكذلك ٓب ينظر إذا

لكونو خارجنا من القياس من جهة جراينو بُت السيد كقنو كرضمنو ١تقابلة مالو ٔتالو إذا 
العوضاف لو كا١تكارب على مرربة متوسطة بُت الرؽ كاٟترية إذ ليس لو استقبلؿ األحرار كال 

 .(ِ)ْتجر ا١تماليك كمن ٍب رردد رصرفو بُت االستقبلؿ كرقبضو
 مستحبة. أهنا (ّ)كسيأٌب

 وأركاهنا أربعة:
)صحت كتابة ذي : السيد كشرط أىلية التربع كاالختيار كعدـ الردة فمن ٍب األوؿ

من اشتما٢تا على مقابلة ملكو ٔتلكو  (ْ)كىو ا١تكلف ا١تطلق التصرؼ؛ ألهنا رربع ١تا مر تربع(
تابة اربو على أضعاؼ قيمتو، فبل يصحً  رقيق  كذلك يستلـز ررؾ أحدمها ببل عوض كإفً 

، كال أتص ا١تعتق بتسليه (ٓ)ك٣تنوف ك٤تجور عليو بسفو كلو من أبيهه إذ ليس لو التربع ٔتا٢ته
ا١تاؿ للسفيو كلو بعد رشده، كال رقيق مريض ٓب يىًف بو ثلثو ١تا مر ُب الوصااي من أف من  
اف ملك  اربو على أضعافها فإفً  لها من الثلث كإفً  ًارب ًقنو ُب مرضو حسبت قيمتوً 
ما لو ٓب ملك سواه كأدل النجـو ُب حياة العبد  عند ا١توت مثلي قيمتو صحت ُب ٚتيعوً 
انت مثلها فأداىا صحت ُب ثلثيو؛ ألنو إذا أخذ مائة كقيمتو مائة   كىي مثبل قيمتو فإفً 

                                                 

(، ُٖٔٗٓبػػػرقه  ِّٔ/ِٓ(، كأٛتػػػد ُب مسػػػنده )ِٔبػػػرقه  ٔٔ/ُأخرجػػػو ابػػػن أيب شػػػيبة ُب مسػػػنده ) (ُ)
ه ُب ا١تسػػػػػتدرؾ )َٗٓٓبػػػػػرقه  ٖٔ/ٔكالطػػػػػرباين ُب ا١تعجػػػػػه الكبػػػػػَت ) (، َِٖٔرقه بػػػػػ ِّٔ/ِ(، كاٟتػػػػػًا
 (.ُُِِٔبرقه  ّٗٓ/َُكالبيهقي ُب سننو الكربل )

 (.ٗٓ/َُكاٟتديث ضعفو األلباين ُب سلسلة األحاديث الضعيفة ) 
 (.ِْٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِْْ/ُّ(، العزيز )ّّٓ/ُٗانظر: هناية ا١تطلب ) (ِ)
 (.  ِّٕانظر: )ص:  (ّ)
ره قبل بضعة أسطر. (ْ)  ًذ
 (.ُْٗ/ٖ(، التهذيب )ُُٓ/ٕ(، الوسيط )ُّْ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٓ)
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ًانت اٞتملة مائتُت فينفد رربعو ُب ثلثيهما كىو ثلث ا١تائة، كأالف ما لو ابع نسيئة ُب 
من ا١تثل كأخذه حيث يصح البيع ُب اٞتميع؛ ألنو لو ٓب يبع ٓب  صل لو الثمن مرض مورو بث

/ب[ ٓب يؤد النجـو حىت مات السيد َْْ، كإف ]ؿ/(ُ)كىنا لو ٓب يكارب حصلت لو ا١تائة
فإف ٓب جيز الورثة الزائد على الثلث فثلثو مكارب فإذا أدل حصتو عتق كرؽ ثلثاه كال يزاد ُب 

كىو سيدس لبطبلهنا ُب الثلثُت فبل يعود كإف أجازكىا ُب اٞتميع أك  الكتابة بقدر ما أدل
اف كالؤه للميت إذ اإلجازة رنفيذ : "ذم رربع" (ّ)، كمشل قولو(ِ)البعض عتق ما أجازكه ًك

افر  لً  تابتو كإف قلنا نأف ملكو  )غّب مرتد(الكافر فيصح منً  ٓتبلؼ ا١تررد فبل يصحً 
د ال روقف ٓتبلؼ التدبَت فإنو رعليق عتق كالتعاليق رقبل موقوؼ؛ ألهنا عقد معاكضة كالعقو 
لكن رده  (ٔ)ورجحو يف أصل الروضة (ٓ)واؼبنهاج (ْ)احملررالوقف ىذا ما رجحو الشيراف ُب 

 .(ٕ)وىو صحيح على اعبديدالرافعي نأف ىذا كقف ربُت ال كقف صحة 
 يعله كجوده كىنا إمنا يكوف حيث كجد الشرط حاؿ العقد كٓب (ٖ)كرد نأف كقف ]التبُت[

ذلك إذ الشرط احتماؿ العقد التعليق كىو منتف كإف احتملو مقصود العقد ٓتبلؼ  ليسً 
إف أعطيتٍت ألفنا فأنت طالق.   ا٠تلع مثبلن فإنو يصح رعليقوً 

تابة ا١تررد إمنا ربطل إف حجر  (ُُ)والبويطي (َُ)واؼبختصر (ٗ)ونص يف األـ  ً على أف

                                                 

 (.ْٖٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْٕٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْٖٓ/ُّانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ّٓٓ/َُ(، النجه الوىاج )ُِٖ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ْٖٓ/ُّانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ََّانظر: اإلرشاد )ص:  (ّ)
 (.ُٕٕٓ/ّاحملرر ) (ْ)
 (.ّْٔص: منهاج الطالبُت ) (ٓ)
 (.ِْٔ/ُّالعزيز ) (ٔ)
 (.َْٕ/ٖ(، هناية احملتاج )ْٖٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّٔٓ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ٕ)
لمة، كا١تثبت من أسٌت ا١تطالب ) (ٖ)  (.ُِّ/ْما بُت ا١تعكوفتُت ُب األصل فراغ ٔتقدارً 
 (.ُْ/ٖاألـ ) (ٗ)
 (.ّْٗ/٥ٖتتصر ا١تزين ) (َُ)
 (.٥ُُِٗتتصر اليويطي )ص:  (ُُ)
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ه عليو كال ربطل ردة ال تابة ًقن مررد فيعتق ابألداء. اٟتًا  سيد بعدىا ىو يصحً 
ه ٧تـو مكاربو كعتق فإف عجز  ولو غبق السيد اؼبكاتب بدار اغبرب مرتًدا أتدل اٟتًا

تابتو جمليء سيده مسلمنا كلو دفع إليو حاؿ   ً ه ريؽَّ كال رعود فسخ الكتابة أك عجزه اٟتًا
اف ٟتق ا١تسلمُت فإذا أسله صار ردرو فأسله اعتد بو كإف منع من الدفع إليو؛ ألف ا ١تنعً 

 .(ُ)اٟتق لو فيعتد بقبضو
تابة اٟتريب فإف قهرا بداره اٟترب  و ذا فارؽ  ً بلمو صحة  ً تابتو، كأفهه  ً عدـ عود

تابتو كصار ًقننا أك قهره ا١تكارب صار حرنا كملكو؛ ألف الدار دار قهر كمن  مكاربو بطلتً 
اان بداران ألهنا دار حق كإنصاؼ ٍب لو قهر حير حرنا  فيها ملكو ٓتبلؼ  . (ِ)ما لوً 
كلو غَت مسله صار حرنا ؛ ألنو قهره على نفسو ٍب إف  ولو ىرب إلينا مكاتب من سيده

اف من أىلها كإال بلغ مأمنو، أما لو جاءان إبذف  ٓب يسله طولب لعقد اٞتزية إف رضي ًك
رض ١تكاربو ىناؾ بس  كال غَته أك سيده كأماننا فتته الكتابة كلو جاءان السيد مسلمنا ٓب يتع

ل من  اربو بعد ما جاءان ٓب جيب عليو الرجوع معو بل إف شاء ًك حريب كمكاربو نأماف أكً 
اف من أىل اٞتزية كالتزمها ]أك  يقبض النجـو عنو كال مكنو من اإلقامة رقبضها إال إفً 

ما لو (ّ)[أمناه ؛  فإذا أعاد النجـو فعجز مكاربة نفسو نفى أمانوً  رجع كخلف عنده ماالن
ألف ا١تاؿ ينفرد ابألماف كلو مات السيد كقد بطل أمانو كلو بدار اٟترب بعث ماؿ ا١تكارب 
الرىن كالضمُت فإف ٓب  لوارثو لبقاء األماف فيو كقد كرثو كارثو كمن كرث ماالن ككرثو ْتقوقوً 

 .(ْ)يبطل أمانو فوارثو الذمي ك٨توه فقط
بلمو ُب اٟتجرا١تكارب كيش الركن الثاين: ما عله منً  التكليف  (ٔ)كالطبلؽ (ٓ)رط فيوً 

                                                 

 (.ْٕٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِِِ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ّْٔ/ُّانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ِِّ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ْْٔ/ٖ(، التهذيب )ُّٔ/ٖانظر: ْتر ا١تذىب ) (ِ)
 (.ْٕٕ/ْما بُت ا١تعكوفتُت فراغ ُب األصل، كا١تثبت من أسٌت ا١تطالب ) (ّ)
 (.ْٕٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِِْ-ِِّ/ُِلبُت )(، ركضة الطآْٔ/ُّانظر: العزيز ) (ْ)
 (.َُٔانظر: اإلرشاد )ص:  (ٓ)
 (.ُِّانظر: ا١تصدر السابق )ص:  (ٔ)
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ُب الباطلة كحجر كىو  (ِ)كاقتضاه قوؿ ا١تنت اآلٌب (ُ)كإطبلؽ التصرؼ كبو صرح ُب ا١تنهاج
بلـ  (ّ)متجو؛ ألنو غَت متمكن من بطبلف التصرؼ لكن انزع فيو ٚتع نأف الذم اقتضاهً 

تابة السفيو  (ٓ)كاألصحاب (ْ)الشافعي  كاالختيار.صحةً 
ذا فأنت حير فأداه عتق لوجود الصفة كال نعم ، لو غاب غَت مكلف كقاؿ: إذا أديتً 

؛ ألنو رعليق ٤تض، أك قبوؿ غَت (ٔ)يرجع السيد عليو بقيمتو كال ىو على السيد ٔتا أداه إليو
ارب مكلف ٥تتار لنفسو كأكالده الغَت ا١تكلفُت  ا١تكلف ابطل فالعقد معو ليس بعقد، كلوً 

تابة مرىوف؛ ألنو مرصد للبيعصح ، كال (ٕ)ت لو فقط كعدـ رعلق حق الغَت، كال رصحً 
تساب لنفسوُْْمستأجر كموصي ]ؿ/ ، (ٖ)/أ[ ٔتنفعتو؛ ألنو مستحق ا١تنفعة فبل يتفرغ لبًل

ذا مغصوب ٓب يتمكن من التصرؼ ُب يد الغاصب  .(ٗ)ًك
َت لوجود الصفة إف ، فيعتق األخ(َُ)ويصح كتابة مدبر ومستولده ومعلق عتقو بصفة

كجدت قبل أداء النجـو كإال فبأدائها، كاألكالف ٔتوت السيد إف مات قبل األداء كإال 
فباألداء، كلو نيلها أجن  ليؤدم عن الًقن ٓب رصح ١ترالفة ذلك موضوع الباب فإف أدل 

 . (ُُ)عتق الًقن لوجود الصفة كرجع السيد على األخر ابلقيمة كرد لو ماؿ خدمتو

                                                 

 (.ّْٔمنهاج الطالبُت )ص:  (ُ)
 (.  ٖٕٓانظر: )ص:  (ِ)

 (.ْٖٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِّٖ/ّ(، ٖترير الفتاكم )ّْٓ/َُانظر: انظر: النجه الوىاج ) (ّ)
 (.ّٔ/ٖاألـ ) (ْ)
 (.ُْٗ/ٖ(، التهذيب )ُّْ/ُٖ(، اٟتاكم الكبَت )ُْٔانظر: التنبيو )ص:  (ٓ)
 (.ْٕٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِِٔ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ْٗٔ/ُّانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.َِْ/ٖ(، التهذيب )ُّْ/ٖ(، البياف )ِّٓ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٕ)
فاية النبيو ) (ٖ)  (.َِّ/ِ(، فتح الوىاب )ّْٗ/ِ(، جواىر العقود )ّْٔ/ُِانظر:ً 
 (.ْٖٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْٖٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ّٔٓ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ٗ)
 (.ّْٓ/َُ(، النجه الوىاج )ِِٔ/ُِ(، ركضة الطالبُت )َْٕ/ُّانظر: العزيز ) (َُ)
 (.ْٖٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْٖٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِِٔ/ُِانظر: ركضة الطالبُت ) (ُُ)
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كإف  )ِرؽّّ(بعدىا فيو  )ال إف بقي(إذا ٓب يبق بعدىا ُب ا١تكارب رًؽ  تصح الكتابةوإمنا 
تابة مبعض إال إف استغرؽ عقدىا ابقية إلفادهتا االستقبلؿ حينئذ ٓتبلؼ ما  قىل فبل يصحً 
ل صحت ُب الًقن منو بقسطو كبطلب ُب الباقي عمبلن بتفريق  انتً  إذا ٓب يستغرقو، فإفً 

ذا لو  تابة بعض ًقًنًو إذ ال يستقل حينئذ ابلًتدد (ُ)ظنو ًقننا فباف مبعضناالصفقة ًك  ً ، كال
، كال مكن صرؼ سهه ا١تكاربُت إليو بٌت فاسدة، فإف أدل قبل فسخ  (ِ)]الًتساب[ النجـو

 (ّ)السيد ٢تا عتق كسرل إٔب ابقيو لوجود الصفة كيرجع عليو ٔتا أدل كالسيد بقيمة ]القدر[
 .(ْ)سرل العتق إليو؛ ألنو ٓب يعتق ْتكه الكتابةا١تكارب ال بقدر ما 

اربو ُب الصحة ك وؿبل فسادىا فيما ذكر  ً اربو ُب ا١ترض أك أكصى  )إال(إذا  ً نأف
ما مر عن أف  )لعجز وصية(آنفا بتفصيلو  (ٓ)بكتابتو صحت بقدر ما أرج من الثلثً 

لو منو مع عدـ الضارب الورثة فيما أيٌب فيها ابف صوراتف ر  ً تبعض منهما الكتابة أرج
 .(ٔ)كالتقيد ابلعجز من زايدرو
٦تا إذا أكصى بكتابة نصف ًقًنًو مثبلن كىو مقتضى  (ٖ)وغّبه (ٕ)وأغبق  ما ابن الرفعة

تابة البعض ُب الوصية. (ٗ)إطبلؽ اٟتاكم  صحتً 
نأف البعض ُب األكلُت عارض ٓتبلؼ الثالث فإنو فيها مقصود كىو  (َُ)وانزع البلقيِب

                                                 

 (.ِِٕ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُْٕ/ُّ(، العزيز )ّْٕ/ٖانظر: التهذيب ) (ُ)
تساب"، كا١تثبت من أسٌت ا١تطالب ) (ِ)  (، كىو الصواب.ْٖٕ/ُْب األصل "ال ًا
ما يدؿ عليو السياؽ، كا١تثبت من أسٌت ا١تطالب ) (ّ)  (.ْٖٕ/ُْب األصل "القدير"، كىو رصحيف،ً 
 (.ِِٕ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ِْٕ/ُّزيز )(، العّْٖ/ٖانظر: التهذيب ) (ْ)
 (.  ُِٕانظر: )ص:  (ٓ)
 (.ََّانظر: اإلرشاد )ص:  (ٔ)
 (.ِّٕ/ًُِفاية النبيو ) (ٕ)
 (.ُّٕ/ٓ(، الغرر البهية )ُّّٕ/ّ(، اإلسعاد )َٕٕانظر: شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص:  (ٖ)
 (.َّٕاٟتاكم الصغَت )ص:  (ٗ)
 (.ْْٕ/ْالتدريب ) (َُ)
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ره ا١تررج ٢تذه  (ُ)ًأف ا١تصنف٦تتنع ك  ورة إٔب ما ًذ اعتمد نزاعو فعدؿ عن عبارة أصلو ا١تًذ
 الصورة.

اف  (ِ)واستظهر الشارحاف  ً ما قالو كاٟتق أف األكؿ كجهنا كجيهنا؛ ألف التبعيض كإف
 مقصودنا لكن فيما بعد ا١توت كىو بعده غَت ٦تتنع نظَت ما مر ُب العتق.

ما  (ٓ)وأغبق  ما األذرعيالتصريح ٔتا قالو ابن الرفعة،  (ْ)والبغوي (ّ)مث رأيت عن النص
اربو مالكو فيصح بناء على أف ملك  اف بعضو موقوفنا على جهة عامة كبعضو ًقننا ًك  ً لو

 ا١توقوؼ هلل رعأب ألنو مستقل ُب اٞتملة.
ور ال نأف األكجو خبلفو ١تنافارو رعليلهه السابقُت كنأنو لو سله فالبناء ا١ت (ٔ)ونوزع فيو ًذ

تابة بعض ًقنو كذلك البعض ثلثو  أتص ابلوقفة على اٞتهة العامة، كلو ٧تز ُب مرض موروً 
ما قالو ا١تركزم كليس من التبعيض ا١تمتنع؛ ألف  أيًضا (ٖ)وإف انزع فيو البلقيِب (ٕ)صح قطعناً 

 رصرؼ ا١تريض ُب الثلث انفذ دكف ما زاد عليو.
تابة أحد  وأفهم كالمو  ً وىو كذلك الشريكُت لنصيبو كلو إبذف شريكو أنو ال يصح

سبو قبل  (ٗ)خالفًا ؼبا يومهو كالـ أصلو للتعليلُت السابقُت فإذا أدل النجـو من حصتو منً 
تابتو عتق كقـو عليو نصيب الشريك إف أيسر كيرجع الًقن عليو ٔتا دفع لو كىو على  فسخً 

                                                 

 (.ّْٗ-ِْٗ/ّص الناكم )إخبل (ُ)
 /أ(.َّٔ(، شرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ُّْٕ/ّانظر: اإلسعاد ) (ِ)
 (.ٖٓ/ٖاألـ ) (ّ)
 (.ّْٖ/ٖالتهذيب ) (ْ)
 (.َُْ/ٖ(، هناية احملتاج )ْٖٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْٖٕ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٓ)
 (.َْٗ/ٔاحملتاج ) (، مغٍتُّٕ/ٓ(، الغرر البهية )ّْٓ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ٔ)
(، حاشػػػػػػية الرملػػػػػػي علػػػػػػى أسػػػػػػٌت ا١تطالػػػػػػب ّْٓ/َُ(، الػػػػػػنجه الوىػػػػػػاج )ُّْٕ/ّانظػػػػػػر: اإلسػػػػػػعاد ) (ٕ)

(ْ/ْٕٖ.) 
 (.ْْٕ/ْالتدريب ) (ٖ)
 (.َِٕانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٗ)
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سبو ٓب يعتق؛ أل ف ا١تعاكضة رقتضي إعطاء ما ملكو العتيق بقيمة حصة الوصي أك من ٚتيعً 
سبو عتق كإال فبل ور إليو ٍب إف أًب النجـو من حصتو منً   . (ُ)لينتفع بو ا١تًذ

تابتهما إف ارفقت  ولو كاتبو الشريكاف مًعا ل أحدمها اآلخر صحتً  أك ما دكهنما أك ًك
هنا رقسه  النجـو جنسنا كصفو كأجبلن كعددنا كجعبل ا١تاؿ على نسبو ملكيهما أك أطلق فإ

 . (ِ)ًذلك كال يؤدم إٔب انتفاع أحدمها ٔتا لآلخر
ارب عبده كعجزه أحدمها  ولو عجزه أحدمها وفسُخُهَما وارثي منً  بطلت ُب اٞتميعً 

ابتداء الكتابة  .(ّ)كفسخ فإنو يبطل ُب اٞتميع أيضنا سواء ُب ذلك إذف الشريك أـ الً 
تابة ]ؿ/ وأفهم أيًضا  ً ١تعلق عتقو بصفة كا١تستولدة إذا /ب[ ا١تدبر كاُْْأنو يصح

ما مر ذلكً   .(ْ)كردت الكتابة على ٚتيعهه كىوً 
ونو كلو عرضنا ديننا غَت الركن الثالث : العوض كىو ماؿ عُت أك منفعة كلو شركط منهاً 

كألف الرقيق ال  (ٓ)من الديوف ارباعنا للسلف )دبؤجل(حاؿ، فبل يعقد كلو مع ا١تبعض إال 
متنعت ابألعياف كابلدين اٟتاؿ كاحتماؿ القدرة لنحو ىبة عقب العقد قدرة لو ُب اٟتاؿ فا

ونو كلو مع   ً اندر فبل يلتفت إليو كإمنا يصح بيع ا١تعسر ألف اٟترية مظنة القدرة كمنها
فى ٧ته لفعلوه مبادرة  )بنجمْب فأكثر(ا١تبعض أيضنا منجمنا  ارباعنا للسلف كا٠تلف كلوً 

ذا ضربت الدية على العاقلة منجمة ليتيسر للقرابت كألهنا عقد إرفاؽ كال  يته إال ابلتنجيه ًك
 .(ٔ)عليهه األداء

                                                 

 (.ْٖٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِِٖ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ّْٕ/ُّانظر: العزيز ) (ُ)
 (.َُْ/ٖ(، هناية احملتاج )َْٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُّٔ/ٓية )انظر: الغرر البه (ِ)
 (.َِّ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ْٕٓ/ُّ(، العزيز )ُْْ/ٖانظر: التهذيب ) (ّ)
 (.  ُٕٓانظر: )ص:  (ْ)
ػل ، ًتاب ا١تكارػبًما فعلت بريرة اهنع هللا يضر فيما أخرجو البرارم ُب صحيحو،   (ٓ) ابب ا١تكارػب، ك٧تومػو ُبً 

 ابب إمنػػػػػا الػػػػػوالء ١تػػػػػن أعتػػػػػق، ًتػػػػػاب العتػػػػػق(، كمسػػػػػله ُب صػػػػػحيحو،  َِٔٓبػػػػػرقه  ُُٓ/ّ) سػػػػػنة ٧تػػػػػه
تابتهػػاقالػػت عائشػػة اهنع هللا يضر( مػػن حػػديث َُْٓبػػرقه  ُُِْ/ِ) ، : إف بريػػرة دخلػػت عليهػػا رسػػتعينها ُبً 

 ... اٟتديث. كاللفظ للبرارم. كعليها ٜتسة أكاؽ ٧تمت عليها ُب ٜتس سنُت

 (.َٖٕ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: َِْ/ٖ(، التهذيب )ُْٗ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٔ)
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ثَت  وأفهم كالمو  ً اان قصَتين كلو ُب ماؿ  ً صحتها ٧تمُت كلو غَت متساكيُت فإف
ثَت ألجل قبض، كالنجه يطلق على الوقت   ً السله ١تعسر ُب ماؿ  ً إلمكاف القدرة عليو

 . (ِ)كعلى ا١تاؿ ا١تؤدل فيو (ُ)ا١تضركب
انت ربٍت أمرىا على طلوع وظبي الوقت قبًما ؛ ألف العرب لعدـ معرفتهه ابٟتسابً 

ذا وف العوض ٦تا (ّ)النجه فيقوؿ أحدىه: إذا طلع ٧ته الثراي أدل من حقكً   ً ، كمنها
ل ٧ته ألهنا عقد معاكضة )يعلم(  (ْ)للمتعاقدين نأف يبُت قدره كصفتو كقدر اآلجاؿ كقسطً 

ر أ  العله ُب منفعة العُت فقط. (ٓ)صلوكىذا أعه من ًذ
فى اإلطبلؽ،  ويشَبط بياف النقد إف ٓب يكن ٍب نقد غالب كاختلف قيمة النقود كإالً 

اربو على مائة يؤدم نصفها بعد ٜتس سنُت مثبلن كابقيها  ككصف العوض بصفو السله فإفً 
؛ ألنو (ٔ)صحبعد ٘تاـ عشر سنُت صح ٓتبلؼ ما لو قاؿ: ليؤديها ُب عشر سنُت فإنو ال ي

أتجل ألجل كاحد، كألنو ٓب ربُت ما يؤديو آخر ا١تدة؛ ألف ُب الظرفية كىي يصدؽ ابألداء 
دفعة أك دفعات، أك على ثوب مثبلن ليؤدم نصفو بعد ستة أشهر كابقيو بعد سنة ٓب يصح؛ 
ذلك صح  ألنو إذا أسله نصفو األكؿ رعُت ابقيو كا١تعُت ال يؤجل، أك على مائة ليؤدمً 

ذا أك ُب كسطو أك ُب يـو  لتفا ضلهما ٓتبلؼ الثوب، كلو قاؿ: على أف رؤدم ُب شهرً 
 .(ٕ)كما اقتضاه كالـ الشيخْبًذا ٓب يصح للجهل 

كال نأس بكوهنا كلو ُب الذمة حاؿ القدرة على الشركع فيها  وجيوز كوف العوض منفعة

                                                 

 (.َٕٓ/ُِ(، لساف العرب )ِْٓ(، ٖترير ألفاظ التنبيو )ص: ْٓٗ/ُانظر: ٚتهرة اللغة ) (ُ)
فاية األخيار )ص:  (ِ)  (.ْْٖ/ٔ احملتاج )(، مغٍتْْٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َٖٓانظر:ً 
 (.ُّٓ/َُ(، النجه الوىاج )ٓٔٔ/ْ(، ٣تمع ْتار األنوار )ْٗٓ/ِانظر: ا١تصباح ا١تنَت ) (ّ)
 (.ْٕٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُِْ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ِْٓ/ُّانظر: العزيز ) (ْ)
 (.َّٕانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٓ)
 (.َٕٗ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: َُٓ/ٕ(، الوسيط )ُٖٓ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٔ)
 (.ُِٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ّْٓ/ُّانظر: العزيز ) (ٕ)
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انت على ]دينارين[  .(ِ)أحدمها حاؿ كاآلخر مؤجل (ُ)حاالن ٓتبلؼ ما لوً 
ما  ويشَبط أيًضا ارصاؿ ا٠تدمة كا١تنافع كا١تتعلقة ابألعياف ابلعقد فبل جيوز أتخَتىا عنوً 

انت ُب رمضاف على خدمة شواؿ ٓب يصح ، كيصح (ّ)أف عُت ا١تبيع ال يقبل التأجيل فلوً 
على بناء دارين إذا حصل لكل منهما كقتنا معلومنا
، كعلى خدمة شهر من اآلف كإلزاـ (ْ)

اطة ثوب موصوؼ بعده؛ ألف ا١تنافع ا١تلتزمة ُب الذمة رتأجل ٓتبلؼ ا١تتعلقة ذمتو خي
ما مر (ٓ)ابألعياف  ًردمتو.  )فمنفعة عْب(كحينئذ  (ٔ)كمن ٍب ٓب جيز التنجيه ابألعيافً 

بسكٌت دار غَت صحيح؛ ألف الدار ال رثبت ُب الذمة فبل يقبل  (ٕ)وسبثيل الشارح
ُت الكتابة ال ركوف إال للغَت كىي على ماؿ الغَت فاسدة الوصف كال مكن رعيينها؛ ألهنا ح

ٍب ا١تنفعة اجملعولة عوضنا إما أف رتعلق بعُت ا١تكارب أك ذمتو، فأفهه  (ٖ)كعبارة اٞتواىر
 حصرىا ُب ىذين أهنا ال رتعلق بغَتمها. 

 كاحد لثبوت ا١تطالبة بو حاالن  )قبم(أك أًثر إذا جعلت عوضنا ُب عقد الكتابة بػػ )سنة(
دينار بعد شهر أك التزاـ خياطة ثوب ُب الذمة أك  فيحتاج إٔب ٧ته آخر يضه إليو ُب العقدً 

 منفعة عُت أخرل غَت مدة قليلة أك قصَتة لقصَت ٧تمُت. 
ل نصف أك شهر منها ٧تمنا ٓب  فعلم من كالمو ارب علي خدمة سنة كجعلً  أنو لوً 

بلـ اٟتاكم  ً الشهر أك النصف الثاين مثبل متعينة  ألف منفعة ،(ٗ)يصح خبلفنا ١تا يومهو
                                                 

تػػب  (ُ) ػػذلك ُبً  مػػا بػػُت ا١تعكػػوفتُت ُب األصػػل "دينػػا يػػدين"، كىػػو رصػػحيف، كا١تثبػػت ىػػو الصػػواب كىػػوً 
 (.ّْٕ/ْالشافعية مثل: أسٌت ا١تطالب )

 (.ّْٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ّٖٓ/َُ)(، النجه الوىاج َْٓ/ُّانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ّْٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُِّ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ْٗٗ/ُّانظر: العزيز ) (ّ)
فاية النبيو )ِٕٔ/ٖ(، ْتر ا١تذىب )ْٖ/ٖانظر: األـ ) (ْ)  ً،)ُِ/ُّٕ.) 
 (.َْٖ/ٖ(، هناية احملتاج )ّْٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِِْ/ٖانظر: التهذيب ) (ٓ)
ره قبل  (ٔ)  بضعة أسطر.ًذ
 /ب(.َّٔشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ٕ)
 ٓب أقف على قولو فيما روفر لدم من الكتب. (ٖ)
 (.َّٕاٟتاكم الصغَت )ص:  (ٗ)
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ما مر  . (ُ)كا١تنافع ا١تتعلقة ابألعياف ال رؤجلً 
؛ ألف ا١تنفعة (ِ)كدينار كلو ُب أثناء الشهر ويصح على خدمة شهر متصل ابلعقد

/أ[ لتقديرىا كالتوفية فيها كالدينار إمنا يستحق ا١تطالبة بو ِْْمستحقة ُب اٟتاؿ كا١تدة ]ؿ/
عينها الستحقاقو، كإذا اختلف االستحقاؽ حصل التنجيه ال على دينار  بعد ا١تدة اليت

 . (ّ)يؤديو بو آخر الشهر كخدمة شهر ثبلثة لعدـ ارصاؿ ا٠تدمة ابلعقد
اف يطلق اشًتاطو ُب عوض الكتابة فليس ذلك بشرط ُب  ودبا تقرر يعلم أف األجل كإفً 

د؛ ألف ا١تنفعة ١تا احتاجت إٔب زماف ا١تنفعة اليت يقدر على الشركع ُب روقيها ُب حاؿ العق
ما رجحو اإلسنوم  ً  (ْ)فكأهنا مؤجلة كإف شرط الشركع ُب روقيها عقب العقد، كيكفي

ارب  (ٓ)كغَته إطبلؽ ا٠تدمة، كيتبع فيها العرؼ، ال إطبلؽ ا١تنفعة الختبلؼ ا١تنافع، كلوً 
ذا ُب الباقي على على خدمة شهر كدينارنا فمرض فيو كفارت ا٠تدمة انفسرت ُب قدرىا ًك

 (ٗ)رجحو الرافعي: الذم (ٖ)لكن قاؿ اإلسنوم، (ٕ)ونص عليو يف األـ (ٔ)ما قطع بو بعضهم
ما  بعد ذلك الصحة كعلى األكؿ رفارؽ ذلك صحتها من ا١تريض فيما أرج من الثلثً 

نأف العقد ٍب كقع مستوفينا بشركط ك تمل صحتها ُب الكل ْتدكث ماؿ أك إجارة  (َُ)مر
ن الكتابة كىو رعذر عوضها فناسب البطبلف ُب اٞتميع حىت لو شفى كىنا ك  قع ا٠تلل ُب ًر

 القن بعد ذلك ال ينقلب صحيحو.

                                                 

ره قبل بضعة أسطر. (ُ)  ًذ
 (.ّْٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُِّ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ِِْ/ٖانظر: التهذيب ) (ِ)
 (.ْٖٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّْٕ/ْطالب )(، أسٌت ا١تّٖٓ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ّ)
 (.ْٖٕ/ٗا١تهمات ) (ْ)
 (.ُّٕ/ٓ(، الغرر البهية )ُِّ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُْٗ/ٖانظر: البياف ) (ٓ)
فاية النبيو )ُْٓ/ُّانظر: العزيز ) (ٔ)  (.ّْٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ّٗٔ/ُِ(،ً 
 (.ْٕ/ٖاألـ ) (ٕ)
 (.ْٕٗ/ٗا١تهمات ) (ٖ)
 (.ْٗٓ/ُّالعزيز ) (ٗ)
 (.  َِٕانظر: )ص:  (َُ)
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أم: هبذا اللفظ كما اشتق منو أك  )بػػ كاتبُت(: فبل يصح الكتابة إال بو الركن الرابع
ذا رؤديو إٕبَّ ُب ٧تمُت مثبلن كيعينها فإف أديتها ف  ً اربك على أداء  ً يلو أنت حير؛ ألف ًك

ما ٖتصل نأداء النجـو ٖتصل ابإلبراء منها.  حرية ا١تكاربً 
قولو: ]كرعاملٍت[ وخرج بذلك أك أضمن لك أرش اٞتناية أك  (ُ)ما ليس فيو لفظ اٟتريةً 

هبذا التعليق  (ِ)رستحق مٍت اإليتاء أك من الناس سهه ا١تكاربُت فبل يكفي كال يشًتط التلفظ
اف فقيهنا )نيتو( بل يكفي اإلرياف بلفظ أك  ،فإف أصغى لفظو أك نيتو ٓب رصح الكتابة كإفً 

ما مر اف معلومنا ُب اٞتاىلية كٓب يغَتً  كإمنا صح التدبَت ٣ترد قولو: دبررك ك٨توه؛ ألنوً 
(ّ). 

على العقد ا١تعلـو كعلى ا١ترارجة كىي روظيف خراج على ًقًنًو  والكتابة تقع
ل يـو كال يعتق  (ْ)]الكسوب[ ما ْتثو (ٓ)بو فبلبد من التمييز بلفظ أك نيةيؤديوً  ، كمنوً 
شي تابو ا٠تراج أك الكتابة اليت  صل هبا العتق بدؿ فإذا أديتو  (ٔ)الزًر أف يقوؿ: ليستً 

عاقتدؾ بكذا  (ٖ)ًأصلو  (ٕ)فأنت حير كيفهه رعبَته "بكارب" أهنا ال ينعقد بغَت لفظ الكتابةً 
بلـ الشيرُت  .(ٗ)كىو مقتضىً 

تابة، كْتث أيضنا  (َُ)وحبث األذرعي  ً االنعقاد بو ٔتحل على ما إذا انكاىا بو فيكوف
البيع.   انعقادىا ابلكتابة كا١تراسلةً 

                                                 

لمة، كا١تثبت من أسٌت ا١تطالب ) (ُ)  (.ِْٕ/ْما بُت ا١تعكوفتُت ُب األصل فراغ ٔتقدارً 
 (.َٕٓ/ُّب األصل "التفلظ"، كىو سبق قله، كا١تثبت من فتح اٞتواد ) (ِ)
 (.  ٖٗٔانظر: )ص:  (ّ)
 (.ُّٖ/ٓ) ُب األصل "السكوب"، كىو سبق قله، كا١تثبت من الغرر البهية  (ْ)
 (.َْٔ/ٖ(، هناية احملتاج )ْْٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ّّٓ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ٓ)
 (.ْٕٓ/ِالديباج ) (ٔ)
 (.ََّانظر: اإلرشاد )ص:  (ٕ)
 (.َّٕانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٖ)
 (.َِٗ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ّْْ/ُّانظر: العزيز ) (ٗ)
 (.ْْٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِْٕ/١ْتطالب )(، أسٌت اُُّٖ/ّانظر: اإلسعاد ) (َُ)
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ره  وإمنا تصح الكتابة من الرقيق فورنا فبل يصح  )وقبوؿ(إبجياب من السيد كىو ما ًذ
سائر عقود ا١تعاكضات، كيصح ابالستيجاب أك االستقباؿ مع اإل جياب أك القبوؿ  بدكنوً 

 . (ُ)ًالبيع كغَته
أنو ال يصح قبوؿ األجن ، كلو قاؿ لًًقًنًو: أنت حير على ألف فقبل عتق حاالن  (ِ)ومر

ُب العتق، كلو ابع ًقنو نفسو  (ّ)كلـز األلف ذمتو أك إف أعطيتٍت ألفنا فأنت حير على ما مر
 صح كعتق حاالن كيثبت ا١تاؿ ُب ذمتو.

، أك بعتك نفسك هبذا أك بنحو (ْ)كأنكر حلف كعتق ابإلقرار : بعتك نفسكولو قاؿ لو
، كلو كىبو نفسو فقبل فورنا أك أكصى لو هبا فقبل بعد (ٓ)ٜتر عتق كعليو قيمة نفسو لسيده

ما مر  . (ٔ)ا١توت عتق، نعه إف نول اب٢تبة العتق عتقً 
بلن متضمن إعتا وإعتاؽ الِقن بعوض اف الكتابة ُب أفً  قو بعوض، كشراؤه نفسو يشاًر

، كالكتابة الصحيحة أحكاـ منها أهنا ليست بواجبة كإف (ٕ)كأالفنها ُب الشركط كاألحكاـ
طلبها الرقيق قياسنا على التدبَت كشراء القريب كىلًئىبلَّ يبطل أثر ا١تلك ك كه ا١تماليك على 

 . (ٖ)ا١تالكُت
 (ٗ)مر هبا ُب اآليةلؤل )نُِدَبْت(أم: قادر على الكسب ٢تا  )أمْب كسوب(ًقن  )وبطلب(

ه ا٠ترب فيها كاعترب لئبل يضيع ما  صلو فبل يعتق كليوثق بتحصيل  (َُ)كإمنا فسر الشافعي
                                                 

 (.ْٖٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِْٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َٖٓ/ٕانظر: الوسيط ) (ُ)
 (.  ُٕٓانظر: )ص:  (ِ)
 (.  ٕٗٔانظر: )ص:  (ّ)
 (.ّْٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُُِ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُْٖ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ْ)
 (.ّْٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُُِ/ُِركضة الطالبُت ) (،ْْٓ/ُّانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.  َٖٔانظر: )ص:  (ٔ)
 (.ّْٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُُِ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ْْٔ/ُّانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.ّْٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُّٖ/ٓ(، الغرر البهية )ِْْ/ُّانظر: العزيز ) (ٖ)
 (.ّّالنور، اآلية )سورة . ژڃ  ڃ    ڃ  ڃ  ژ كىي قولو رعأب:  (ٗ)
 (.ّّ/ٖاألـ )ص:  (َُ)



 

 

 
 

 اإلمداد شزح اإلرشاد البن حجز اهليتمي

442 

 .  النجـو
اإلاتء أجزاء لؤلمر على ظاىره؛ ألنو مواساة كأحواؿ الشرع ال منع كجوهبا   وإمنا وجب

اة، أما إذا فقد الشرطاف أك أحدمها فإهنا مباحة كال /ب[ ْتاؿ؛ ألهنا ِْْيكره ]ؿ/ ًالًز
 .(ُ)عند فقد الشرطُت قد يفضي إٔب العتق

اف فاسقنا بنحو سرقة كعله سيده أنو يكتب انؿ الكتابة بطريق الفسق حرمت نعم ، إفً 
 .(ِ)على األكجو لتضمنها التمكُت من الفساد

اف استيبلء السيد  (ّ)وحبث البلقيِب  ً سبو ُب الفسق إذا تابة من يضيعً   ً عليو  ًراىة
 منعو من ذلك.
ور  (ْ)ورده الشارح نأنو مضاد لقو٢ته: فإف فقد الشرطاف ٓب يستحب كنأف التضييع ا١تًذ

مكن االحًتاز عنو ٔتبلحظة السيد أك انئبو كنأف رشوؼ الشارع العتق يبعد ىذه الكراىة 
ُب  على أهنا بتوقف على دليل عليها، كال نظر للثبوت للعتق مع بعده ابرفاؽ ما يكتسبو

ره مع بعدىا أيضنا الستقبلؿ ا١تكارب.   الفسق، كال ١تبلحظة من ًذ
عكسو، كال يعتق شيء من ا١تكارب كعليو من  ولو طلبها السيد فامتنع الرقيق ٓب جيربً 

ما أف الرىن ال(ٓ)"اؼبكاتب عبد ما بقي عليو درىمالنجـو شيء ١تا صٌح من قولو ملسو هيلع هللا ىلص: "  ، ًك

                                                 

 (.ّْٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِْٕ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َِٗ/ُِانظر: ركضة الطالبُت ) (ُ)
 (.َْٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ّْٖ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِْٕ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ِ)
 /ب(.َِٔ/ؿٓرصحيح ا١تنهاج ) (ّ)
 (./أَّٖشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ْ)
تابتػو فيعجػز أك مػوت، ًتاب العتقأخرجو أبو داكد ُب سننو،   (ٓ)  َِ/ْ)  ابب ُب ا١تكارب يػؤدم بعػضً 

 (.  ُِّٖٔبرقه  ْٓٓ/َُ(، كالبيهقي ُب السنن الكربل )ِّٔٗبرقه 
ػػاف عنػػده مػػا يػػؤدم، أبػػواب البيػػوعكأخرجػػو الًتمػػذم ُب سػػننو،   ِٓٓ/ِ) ابب مػػا جػػاء ُب ا١تكارػػب إذاً 

ارب عبده على مائة أكقية فأداه إال عشر أكاؽظ "( بلفَُِٔبرقه  أك قاؿ: عشػرة دراىػه ٍب عجػز  منً 
ًتػػػاب (، كابػػػن ماجػػػو ُب سػػػننو،  ََٕٓبػػػرقه  ِٓ/ٓ"، كأخرجػػػو النسػػػائي ُب سػػػننو الكػػػربل )فهػػػو رقيػػػق

ورػب علػػى مائػة أكقيػػة، فأداىػا إال عشػػر ظ "( بلفػُِٗٓبػػرقه  ِْٖ/ِ) ابب ا١تكارػب، العتػق أمػػا عبػدً 
 ".أكقيات، فهو رقيق



 

 

 
 

 اإلمداد شزح اإلرشاد البن حجز اهليتمي

444 

ما  )فإف أبرأ(ينفك منو شيء ما بقي من الدين شيء،  السيد ا١تكارب من النجـو عتقً 
ره  على قياس اإلبراء من الثمن كاألجرة.  (ُ)سيًذ

ما أيٌب وكذا لو أحالو  ا ١تا مر ُب اٟتوالة من  (ِ)ٓتبلؼ ما لو أحاؿ السيد عليو هباً 
نأف قبضها  )حبق(ٚتيعها منو  )أو قُِبَض لو(ػػها منو بنفسو َبَض()أو قػَ الفرؽ بُت الصوررُت، 

يل أك القاضي أك القيه إف طرأ بعد الكتابة سفو أك جنوف أك امتنع من القبض فقبضو  لو ًك
لو القاضي لرباءة ذمة الرقيق ُب الكل ٓتبلؼ ما إذا سلمها لسيده اجملنوف أك السفيو فإنو ال 

فإف ٓب يكن  ،(ّ)لو رلف بيده لتقصَت ا١تكارب بتسليمو إليو يعتق لفساد القبض كال يضمن
ماؿ السيد. تابة بعودً   بيده كفاات لوٕب يعجزه كال يعودً 

نأف حجر اٞتنوف كالسفو أقول بدليل سلبو لصحة التصرؼ  وفارؽ ما مر يف اؼبرتد
ًاف   )ولو(ابرفاؽ ٓتبلؼ حجر الردة كىذا ٓتبلؼ عكسو إذ  صل اإلعتاؽ ابلقبض، 

نأف طرأ جنونو بعد الكتابة؛ ألف قبضو مستحق كمن ٍب لو أخذه ببل  )ؾبنوف(مكارب  من()
 .(ْ)إقباض من ا١تكارب العاقل كقع موقعو

ال يستبد ابلقبض إال إذا عسر عليو الوصوؿ إٔب حقو بدكنو نأف ٓب مكنو  (ٓ)وقوؿ اإلماـ
 مراجعة قيمة كإال ٓب يصح االستبداد بو ضعيف.

أف الكتابة ال رنفسخ ّتنوف ا١تكارب فجنوف السيد أكٔب ألهنا الزمة من  وعلم من كالمو
قبضنا  )ال(: "ْتق" أنو ال بد أف يقبض قبضنا ملتسبنا ْتق (ٕ)، كعله من قولو(ٔ)جهتو

                                                                                                                                          

 (.ُُٗ/ٔكاٟتديث حسنو األلباين ُب إركاء الغليل ) 
 (.  ِٖٕانظر: )ص:  (ُ)
 (.  ِٕٔانظر: )ص:  (ِ)
 (.ِّٔ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ّْٖ/ٖ(، التهذيب )ُٖٓ/ٕانظر: الوسيط ) (ّ)
 (.ُْٖ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِّٕ/ُِالطالبُت )(، ركضة ْٖٔ/ُّانظر: العزيز ) (ْ)
 (.ِّٔ/ُٗهناية ا١تطلب ) (ٓ)
(، اإلسػػػػػػػػػعاد ُٕٓ(، شػػػػػػػػػرح اٟتػػػػػػػػػاكم الصػػػػػػػػػغَت للقونػػػػػػػػػوم )ص: ِّٔ/ُِانظػػػػػػػػػر: ركضػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػالبُت ) (ٔ)

(ّ/ُّّٖ.) 
 (.ََّانظر: اإلرشاد )ص:  (ٕ)
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ابلنجـو كمشًت ٢تا نأف أحاؿ السيد على  )ؿبتاؿ(ػقبض )كػ(بفقد بعض شركطو  )فاسًدا(
مة ا١تكارب فقبضها احملتاؿ أك ا١تشًتل فبل عتق لفساد ا١تكارب ابلنجـو أك ابعها كىي ُب ذ

 .(ُ)القبض لكونو انشئنا عن اٟتوالة فالبيع كمها ابطلُت
ما ْتثو البلقيٍت ؛ ألف (ِ)نعه، لو علمنا ابلفساد فإف السيد للمشًتم ُب قبضها عتقً 

يلو.   ا١تشًتم حينئذ ًك
ا" من زايدرووالتمثيل ؼبا ذكر كقولو  . (ّ): "ال فاسدن

عتق ذلك ا١تكارب، كالذم  )ِقْسَط أحد مكاتبيو( وإذا قَػَبَض السيد أو قُِبَض لو حبق
ارب قنُت فأًثر صفقة كاحدة على ألف منجمة صح فإف ٓب  أخذ قسطو من الكتابة فإذاً 
ما لو خالع أك نكح نسوة على عوض كاحد كيوزع ا١تسمى على   ً ل منهه  ً يعُت على

 . (ْ)قيمتهه ال رؤكسهه
ًقن  )قسط من(إذا قبض منو لو  )ال(ادعى منهه قسطو كإف ٓب يؤد غَته  من ويعتق
ما يتوىه فأدل إٔب أحدىه قسط نصيبو من ماؿ الكتابة فبل يعتق  )مشَبؾ( بُت ٚتاعةً 

ة بينهه فبل يصح قبض ما زاد على حقو  شيء منو حىت يؤدم الباقي؛ ألف أًسابو مشًًت
اء اب)وإف أوثر( ، (ٓ)منها بلموأم: أثره الشًر ما مشلوً  بلـ  (ٔ)لقبض قبلهه، كمثلوً  دكفً 
ما لو قبض غَت إذهنه ٍب أثركه كرضوا ابختصاصو بو؛ ألف ليس ألحدىه أف يتصرؼ  (ٕ)أصلو

 : إذا أكثر صح قبضو كعتق نصيبو ٍب سرل بشرطو.(ٖ)وقيلُب نصيبو كىو ُب ذمة ا١تكارب، 

                                                 

 (.ُٕٔنوم )ص: (، شرح اٟتاكم الصغَت للقو ِِٕ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ِّٓ/ٕانظر: الوسيط ) (ُ)
 (.ُْٓ/ْالتدريب ) (ِ)
 (.ََّانظر: اإلرشاد )ص:  (ّ)
 (.ُِْ/ٖ(، البياف )ُُٓ/ٕ(،  الوسيط )ُٗٓ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ْ)
 (.َْٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُٕٕ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ِّٓ/ُّانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ََّانظر: اإلرشاد )ص:  (ٔ)
 (.َْٕاكم الصغَت )ص: انظر: اٟت (ٕ)
 (.ِّٔ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ِّٓ/ُّ(، العزيز )ْٔٔ-ْٓٔ/ٖانظر: البياف ) (ٖ)
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النجـو فإنو إف ٓب يكن إبذف  : "ال قسطو من مشًتؾ" عما لو أقبضو ٚتيعواحَبز بقولو
يل فيما ّْْالشريك لشريكو فبل عتق أيضنا كإال عتق فإنو ]ؿ/ /أ[ أصل فيما أصو كًك

، كلو دفع إٔب أحدىه فهلك ابقي ا١تاؿ ُب يده قبل الدفع للباقُت اشًتؾ (ُ)أص شريكو
 . (ِ)الكل ُب ا١تدفوع لؤلكؿ

ا" ع ودبا قررت بو كالمو علم طفنا على موصوؼ قولو: "ْتق" كأف أف قولو: "ال فاسدن
قولو: "قسطو" متنازعة قػىبىضى كقيًبضى لو األكؿ بطلبو مفعوالن بو كالثاين انئبنا عن الفاعل، 

اف أك أنثى  (ّ)كحيث عتق بوجو ٦تا مر  ً رنا أم: مع كلد بقيد صرح بو من  )عتق بولد(ذًى
كلدرو بعدىا بنكاح أك زان كإف  أم: للمكاربة نأف )ؽبا(بعد الكتابة  )حدث(بقولو:  (ْ)زايدرو

 )أو(ٓتبلؼ ما لو كلدرو قبلها لزكاؿ التبعية ابنفصالو عند عقدىا،  (ٓ)ٛتلت بو قبلها ربعنا ٢تا
لؤلمة ُب الثانية؛ ألف  )بال إيالد(ربعنا لو أيضنا لكن  )من َأَمِتِو(أم: للمكارب  )لو(حدث 

ا  .(ٔ)الولد انعقد ٦تلوًن
ونو من الوطئ   ، إف كطئها بعد أف عتقنعم كأرت بو لستة أشهر فصاعد ْتيث مكنً 

ونو ُب  اٟتادث بعد العتق صارت متسولدة لظهور العلوؽ بعد اٟترية كال نظر إٔب احتماؿً 
 الرؽ رغليبنا ٢تا. 

أف ا١تكارب ال جيوز لو كطء أمتو كإف أذف لو السيد لكن ال حد عليو للشبو،  (ٕ)وسيأيت
يرؽ برقو كال يعتق عليو ابلبعضية؛ ألنو غَت اتـ ا١تلك عليو كليس كيلحقو الولد فيعتق بعتقو ك 

لو التصرؼ فيو ببيع ك٨توه ١تا رقرر من أنو صار مكاربنا ربعنا لو
ارب  )وإببراء وارث(، (ٖ) ١تنً 

                                                 

 (.َْٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِّٔ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ِّٓ/ُّانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ُّٗ/ٓ(، الغرر البهية )ُٖٕ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ِّٔ/ُِركضة الطالبُت ) (ِ)
 ًره قبل بضعة أسطر.ذ  (ّ)
 (.ََّانظر: اإلرشاد )ص:  (ْ)
 (.ّْٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْٗٓ/َُ(، النجه الوىاج )ِٖٔ/ُِانظر: ركضة الطالبُت ) (ٓ)
 (.ْٗٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُّٖٓ/ّ(، اإلسعاد )ْْٕ/ٖانظر: التهذيب ) (ٔ)
 (.  ُٕٓانظر: )ص:  (ٕ)
 (.ِْٖ/ُِركضة الطالبُت ) (،ْٓٓ/ُّ(، العزيز )ّْٓ/ٖانظر: البياف ) (ٖ)
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لكل أك لنصيبو منو  )وعتقو(رقيقنا كمات عن اثنُت مثبل ا١تكارب عن نصيبو من ماؿ الكتابة 
ال عنو؛ ألف الكتابة الزمة من جهة السيد كللميت  )عن اؼبيت(لتُت نصيبو ُب ا١تسأ )عتق(

اف موسرنا؛ ألنو عتق  )مل َيْسِر(من ٍب  )و(حق فله جيز يعطي لو  ما عتقو منو إٔب ابقيو كإفً 
عن ا١تيت كال ملك لو فهو معسر ككالء ذلك البعض لو ينتقل لبقيو ابلعصوبة فبل أتص بو 

 .(ُ)ابقيو العتق إذا عجز ا١تكارب كرؽ
نأف إبراء أحدمها إبراء عن ٚتيع مالو  وفارؽ أحد االبنْب ىنا ابن السيد عن بعض النجـو

إبراء أحد الشريكُت، كيعتق نصيب الوارث ا١تربئ أك ا١تعتق كال سراية  أقر  )وإف(عليو فصارً 
بلـ الركضة )أنكر الباقوف(ىو فقط ابلكتابة ك ما اقتضاهً   ً كزعه  (ّ)كأصلها (ِ)من الورثة
 أهنما صرحا بو كىه.

وىو الذي رجحو يف  (ٔ)وغّبه (ٓ)اغباوي: يسرم ُب صورة العتق كجرل عليو (ْ)وقيل 
؛ ألف ا١تكذب يقوؿ: إنو رقيق ٢تما فإذا أعتق شريكو  (ٗ)وغّبه (ٖ)واعتمده األذرعي (ٕ)اؼبنهاج

لو ١تا في ها من إبطاؿ حق نصيبو ثبتت السراية بقولو كإمنا امتنعت ُب نظَته من ا١تكاربً 
تابة ففيها ٤تذكر ىنا ال ٍب.  الشريك ُبً 

: "كالظاىر أنو ال غيٍرـى للسراية؛ ألف ا١تكذب يزعه أف ا١تصدؽ أعتق نصيبو (َُ)قاؿ شيخنا
ما لو قاؿ لشريكو: أنت أعتقت نصيبك   ً عن نفسو ال عن ا١تيت كا١تصدؽ نكره فهو

                                                 

 (.ُّٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َِّ/ٓ(، الغرر البهية )ُّٖٔ/ّانظر: اإلسعاد ) (ُ)
 (.ِِْ-ُِْ/ُِركضة الطالبُت ) (ِ)
 (.ِْٗ/ُّانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ُّٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُْٗ/ٗ(، ا١تهمات )ّٖٔ/ُٗانظر: هناية ا١تطلب ) (ْ)
 (.َٕٓاٟتاكم الصغَت )ص:  (ٓ)
 (.ّْٖ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُِٓ/ٕ(، الوسيط )َِٗ/ٖانظر: ْتر ا١تذىب ) (ٔ)
 (.ّٖٔمنهاج الطالبُت )ص:  (ٕ)
 ٓب أقف على قولو فيما روفر لدم من الكتب. (ٖ)
 (.ّْٖ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُِٕ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: َْٖ/ِانظر: الديباج ) (ٗ)
 .(ّْٖ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (َُ)



 

 

 
 

 اإلمداد شزح اإلرشاد البن حجز اهليتمي

444 

 فأنكر ك تمل خبلفو". انتهى.
اف موسرنا  :(ِ)واؼبهذب (ُ)وقوؿ اؼبنهاجىر، ىو ظا وىذا االحتماؿ إنو يقـو عليو إفً 

: أف ما ُب اٟتاكم مقيس (ْ)وقوؿ اإلسعاد١تا ُب ا١تنت،  (ّ)كٔتا رقرر يندفع اعتماد الشارحُت
اربو شريكاف كاعتقو أحدمها، كيرده كضوح الفرؽ فإف ]...[  ً : الذم كقع (ٓ)على ما لو

ما مر  أحد الشريكُت فإف الصورة أنو موسر. انتهى.ٓتبلؼ  (ٔ)العتق عنو معسرً 
؛ ألف ا١تكذب أبطل حقو ابلتكذيب، كأفاد بتقدمو ا١تعموؿ ووالء ما عتق للمصدؽ فقط

ره أف بعض الورثة لو قبض حصتو من ماؿ  ُب قولو: "كإببراء" ١تقبض حىصىر العتق فيما ًذ
شًتؾ بُت الورثة فبل يتصور أنو ؛ ألف ا١تقبوض م(ٕ)الكتابة ٓب يعتق نصيبو خبلفنا ١تا ُب أصلو

ما عله من التعليل.  ما مر نظَته ك٤تلو ُب الورثة ا١تصدقُتً   يستوُب نصيبو دكف الباقُتً 
ما ُب ا١تشًتؾ  أما مع إنكار بعضهم  ً فيعتق نصيب ا١تصدؽ بقبض حصتو من النجـو

اف موسرنا إٔب  (ٖ)خبلفنا ١تا يتوىه من صنيع ا١تصنف نصيب ا١تنكر كغَته، كال يسرم كإفً 
  .(ٗ)كما جـز بو الشيخاف

وهنما صادرين ّْْأم: اإلبراء من النصيب ]ؿ/ )و ما(  ً )من /أ[ كإعتاقو حاؿ
 )بفسخ(إٔب نصيب اآلخر  )سرايف(أم: ظهر عند عجز ا١تكارب أك رعجيزه  شريك اَبَف(

ما مر اربا ًقنهما فأدل نصيب أحدمها ٓب يعتقً   ً عتقو فإف أ (َُ)أم: مع فسخ منو، فإذا

                                                 

 (.ّٖٔمنهاج الطالبُت )ص:  (ُ)
 (.ّٖٗ/ِا١تهذب ) (ِ)
 /ب(.َّٗ(، شرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ُّٕٖ/ّاإلسعاد ) (ّ)
 انظر: ا١تصدر السابق. (ْ)
لمتُت، كلعلها "الصورة األكٔب".  (ٓ)  ما بُت ا١تعكوفتُت فراغ ُب األصل ٔتقدارً 
 (.  ِٖٕانظر: )ص:  (ٔ)
 (.َٕٓانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٕ)
 (.ْٔٗ-ْٓٗ/ّإخبلص الناكم ) (ٖ)
 (.ِْْ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ْٓٗ/ُّانظر: العزيز ) (ٗ)
 (.  ِٕٔانظر: )ص:  (َُ)
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ما أفاده رقييده السرايف ابلفسخ، كفاقنا  (ُ)أحدمها أك أبرأه عن نصيبو عتق نصيبو كٓب يسرً 
النعقاد سبب اٟترية ُب النصيب اآلخر كقد يؤدم كيعتق  ؛(ّ)كخبلفنا ١تا ُب أصلو (ِ)للشيرُت

ق ك١تا ُب ذلك من رضرر الًقن بسبب انقطاع الولد كالكسب عنو، ٍب إف أبرأه اآلخر أك أعت
ا ُب كالئو، كإال عجز كعاد إٔب الرؽ ربينا  نصيبو أك قبض منو حصتو من نصيبو أيضنا، كاشًًت
اف موسرنا فيكوف الوالء لو فقط أك مات  أف العتق سرم إٔب نصيبو من يـو إعتاؽ األكؿ إفً 

 قبل األداء كالعجز مات كبعضو رقيق.
ارباه  ىذا كلو  ً  )إبنكار(يو رفصيل كىو أنو إال فف)و( إف ارفق الشريكاف على أهنما
صدر من  )سرى عتق(الكتابة اليت ادعاىا الًقن ا١تشًتؾ كصدقو أحدمها  )اآلخر(الشريك 

ونو رقيقنا ٢تما كيكوف  ا١تقر ا١توسر لنصيبو إٔب نصيب ا١تنكر العًتافو ٔتوجب السراية كىوً 
لو للمقر  منو ٦تا عليو لو أك أقبضو صدر من ا١تقر للًقن ٦تا عليو لو أك قبضو  )ال إبراء(كالءً 

منو ٦تا عليو فبل يسرم ألف منكر الكتابة ال يعًتؼ بعتق نصيب شريكو كيعتقد أنو لغو كلو 
 .(ْ)عجزه ا١تصدؽ صار ًقننا

صحة الكتابة ُب نصيب ا١تقر كال يضر التبعيض؛ ألنو إمنا حصل ُب الدكاـ  وأفهم كالمو
منو ماؿ الكتابة كأنكرا حلفا كإف أنكر  لعارض، كإذا ادعى ًقن على مكاربيو أهنما قبضا

أم: أان كشريكي عمبلن )وعتق نصيب من قاؿ:  قبضنا( أحدمها حلف كٓب يعتق نصيبو 
 .(ٓ)إبقراره

ر قبض الشريك من زايدرو  .(ٔ)كاشًتاط ًذ
 )أو طالب(إف شاء فيما أقر بقبضو كأخذ الباقي من ا١تكارب  )وشاركو اؼبنكر(

                                                 

 (.ََّانظر: اإلرشاد )ص:  (ُ)
 (.ِّٖ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ْٕٖ/ُّانظر: العزيز ) (ِ)
 (.َٕٓانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ّ)
 (.ّْٖ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِْْ/ُِبُت )(، ركضة الطالْٓٗ/ُّانظر: العزيز ) (ْ)
 (.ُْْ/ٖ(، التهذيب )ّٓٗ/ِ(، ا١تهذب )َِْ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٓ)
 (.ََّانظر: اإلرشاد )ص:  (ٔ)
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العتق إٔب نصيبو مطلقنا بل يبقى مكاربنا؛ ألف ا١تقر معًتؼ  يسر( )وملا١تكارب ّتميع نصيبو 
بعتق اٞتميع فبل سراية كا١تنكر بقي نصيبو مكاربنا فبل يفوت عليو حقو هبا
(ُ). 

ما مر وخرج بقبضنا بلـ  (ِ)ما لو أقر بقبض نصيبو فقط فبل يعتقً   ً خبلفنا ١تا يومهو
و فيو ا١تنكر كال للمقر على ا١تقر للمقر بقبضهما على الثم )وال رجوع(، (ّ)أصلو ن ٔتا شاًر

بل منهما معًتؼ بظله ا١تنكر ابألخذ منو كا١تظلـو ال يرجع على  ٔتا أخذه منو ا١تنكر؛ ألفً 
 . (ْ)غَت ظا١تو
كأقر أنو أبرأ أحدمها أك استوَب ما عليو كمات كٓب  إذا كاتب ِقنيو يف عقد أو عقدين)و( 

ل منهما أنو أبرأه لكل منهما  )حلف(أك استوَب منو كأف الوارث يعله ذلك  يبينو فادعىً 
ما رقرر  )مربئ واحد(ميت  )وراث(  ً ا١تربأ أك  )أنو ما علمو(منهما أك مستوؼ منو

 .(ٓ)ا١تستوُب منو
بينهما فمن خرجت لو القرعة عتق كعلى اآلخر أداء النجـو  )أقرع(إذا حلف  )مث(

مقر  ابستيفاء من أحد  غرميو مبهما كليس اإلقراع جملرد استبهاـ الدين؛ ألنو ال  يقتضيوً 
 (ٕ)، كأفهه ررريبو من زايدرو(ٔ)مات كٓب يبُت كارثو بل ٟتق العتق البلـز لئلبراء أك االستيفاء

اإلقراع على حلف الوارث أنو ال إقراع ُب حياة السيد إذا نسي ا١تربأ أك ا١تستوُب منو؛ ألنو قد 
ر كيعمل بو؛ أل  . (ٖ)نو أقرب إٔب اٟتق من القرعةينكر فيؤمر ابلتًذ

كإال نأف ادعى أنو ا١تربأ اك ا١تستوُب منو فلو  وإذا بْب أحدمها وإف صدقو اآلخر فكذلك
تابتو فيطالب ابلنجـو كإف نكل حلف ا١تكذب كعتق  ٖتليف السيد كإف حلف بقيتً 

                                                 

 (.ُْٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َِْ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ْٖٗ/ُّانظر: العزيز ) (ُ)
ره قبل بضع أسطر. (ِ)  ًذ
 (.َْٕانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ّ)
 (.ِْٖ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َِْ/ُِ(، ركضة الطالبُت )َْٗ/ُّانظر: العزيز ) (ْ)
 (.ِٗٔ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ّْْ/ٖ(، التهذيب )ُّٓ/ٕانظر: الوسيط ) (ٓ)
 (.َُّٗ/ّ(، اإلسعاد )ِّٓ/ُّ(، العزيز )ِّٗ/ُٗانظر: هناية ا١تطلب ) (ٔ)
 (.ََّانظر: اإلرشاد )ص:  (ٕ)
 (.َِّ/ٓ(، الغرر البهية )ُّٓ/ُّ(، العزيز )َُٓ/ٖف )انظر: البيا (ٖ)
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 .(ُ)أيضنا
أحدمها كمات قبل أحسن لشمو٢تا صورة أخرل كىي ما لو أقر بكتابة  (ِ)وعبارة اغباوي

 البياف فيحلف الوارث ٍب يقرع. 
بفتح التاء كيصح بكسرىا فيكوف ىو الفاعل،  )ُمَكاتَبو(السيد كجوابن أم: ٔتؤف  )وينفق(

لو أك بعضو؛ ألنو ًقنو ما بقي  )غباجة(كإمنا يلزمو االنفاؽ عليو  نأف عجز عن الكسبً 
ما مر ُب خرب ا١تكارب سيده إف شاء ٦تن  )ويقتص(درىه،  عندما بقي عليو (ّ)عليو شيءً 

ا كىو مكافئ لو النفساخ الكتابة ]ؿ/ /أ[ بقتلو قبل األداء فله مت إال كىو  ْْْقتلو عمدن
ًما صرح بو   (ْ)ًامل الرًؽ فإف انتفى القصاص لعفو أك قصد فقد شرط كجب لو القيمة

اف القارل ىو السيد انفسرت الكتابة كم(ٔ)بعباررو أحسن (ٓ)أصلو ات رقيقنا كأخذ ما ، كلوً 
حكه اٞتناية على  (ٖ)كسيأٌب ،(ٕ)ُب يده ْتكه ا١تلك أيضنا لكن ال قود عليو بل عليو الكفارة

(أم: ا١تكارب  )كسبو(أم: السيد  )ولو(غَت نفسو،  بتعجيز السيد أك بتعجيزه  )إف َرؽَّ
 نفسو أك ٔتورو؛ ألنو ملكو.

ما قدمنعم  ً اة جيب رده أك غرمو أدل  )وإف(و ُب قسه الصدقات ، ما أخذه من الًز
أف  نأف قبضو السيد فوجده معيبنا فرده  )قبم بعيب(عليو  )رد(ا١تكارب ما عليو كعتق كإالً 

أم: ظهر مستحقنا لغَت  )أو استحق(، (ٗ)كمثلو ما لو عله بعيبو كقد رلف كطلب أرشو
ف ا١تقبوض ملك أم: ظهر بقاؤه لبقاء شغل ذمتو ال عوده كإف قلنا: إ )اَبَف الرؽ(ا١تكارب 

                                                 

 (.َِّ/ٓ(، الغرر البهية )ِٗٔ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ِّٓ/ُّانظر: العزيز ) (ُ)
 (.َْٕاٟتاكم الصغَت )ص:  (ِ)
 (.  ِْٕسبق ٗترجيو )ص:  (ّ)
 (.ٕٔٓ/َُ(، النجه الوىاج )ّٕٔ(، منهاج الطالبُت )ص: َْٓ/ٕانظر: الوسيط ) (ْ)
 (.َٕٓنظر: اٟتاكم الصغَت )ص: ا (ٓ)
 كعباررو ىي: "كلو بدلو إف قتل كالقود". (ٔ)
 (.ُِٕ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: َّٕ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُٖٓ/ُّانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.  ٕٔٓانظر: )ص:  (ٖ)
 (.ِْٔ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ْٕٔ/ٖ(، البياف )ُِٓ/ٕانظر: الوسيط ) (ٗ)
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ٔتجرد القبض؛ ألف العتق ليس من التصرؼ الذم يتطرؽ إليو النقص كلو امتنع شراء األرش 
، كاألرش ىو ما نقص من النجـو  ما لو امتنع من أداء بعض النجـو  ً جاز للسيد إرقاقو

: ما نقص من قيمة رقبة ا١تكارب ْتسب نقصاف العيب (ِ)، كقيل(ُ)ا١تقبوضة بسبب العيب
ما ُب البيافمن قيم ، كلو حدث عند السيد ما يقع رده القهرم يرجع ابألرشً   (ّ)ة النجـو

 رفصبلن آخر. (ْ)كإف فصل فيو ا١تاكردم
ة للسيد ال للورثة  وأفهم كالمو فى مورو رقيقنا كأف الًًت أنو لو ظهر االستحقاؽ بعد مورو ابى

بعتقو بناء على صحة األداء ًاف السيد قد صرح   )ولو(كيتبُت الرًؽ برد النجه أك استحقاقو 
بفتح التاء أك اذىب فأنت حير كقيل لو: ىل عتق ًقنىك؟  )َعتَػْقَت(لو:  )قاؿ(ظاىرنا نأف 

ارصاؿ قولو ذلك بقبضو النجـو   ً فقاؿ: نعه، كدلت قرينو على رررب ذلك لصحة األداء
صحة األداء  الدالة على أنو إمنا بنا العتق على الظاىر من )للقرينة(فبل عتق ّتميع ذلك 

كقد ابف خبلفو فباف أف ال عتق ٓتبلؼ ما إذا انفصلت القرينة عن ذلك لضعفها حينئذ 
ك٤تل ا٠تبلؼ ما إذا ٓب يقصد بعتقت ك٨توه اإلنشاء كإال عتق عن الكتابة قطعنا،  (ٓ)فيعتق

ر إرادرو  بلمو ٤تموؿ على أنو حير ٔتا أدل كإف ٓب يًذ سبو كأكالده فعله أف مطلقً  ما ككربعوً 
 ؛ ألف القرينة دالة على ذلك فيستغٌت هبا عن البينة.(ٕ)وكالـ الشيخْب (ٔ)اقتضاه نص األـ
ما لو قاؿ: عبدم حير ٍب قاؿ: إمنا قلت ذلك على سبيل اإلخبار بظٍت  ونظّب ما ذكر

                                                 

 (.ّْٖ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِْٕ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ْٖٗ/ُّلعزيز )انظر: ا (ُ)
 (.ِِٕ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ْٖٗ/ُّ(، العزيز )َّْ/ٖانظر: التهذيب ) (ِ)
 (.ْٕٔ/ٖالبياف ) (ّ)
 (.ُٔٗ/ُٖاٟتاكم الكبَت ) (ْ)
(، اإلسػػػػػػػػػعاد ِّٕ(، شػػػػػػػػػرح اٟتػػػػػػػػػاكم الصػػػػػػػػػغَت للقونػػػػػػػػػوم )ص: ِْٕ/ُِانظػػػػػػػػػر: ركضػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػالبُت ) (ٓ)

(ّ/ُّّٗ.) 
 (.ّٖ/ٖاألـ ) (ٔ)
 (.ِْٕ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ْٗٗ/ُّانظر: العزيز ) (ٕ)
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الفقهاء نأنو ٓب يعتق كقاؿ العبد: إمنا أردت اإلنشاء فيصدؽ  (ُ)عتقو بصفة ك٨توىا ٍب ]أفتاين[
 . (ِ)د بيمينوالسي

ر فيها من التفصيل  وىااتف اؼبسألتاف الذم أقر بو ٍب قاؿ: ظننت ما  )كالطالؽ(فيما ًذ
جرل بيننا طبلؽ ٍب أفتيت نأنو ال يقع شيء كقالت امرأرو: إمنا أردت اإلنشاء أك اإلقرار 
أف ٗتاصما ُب لفظو أطلقها  بطبلؽ آخر فإف انفصل بذلك اللفظ قرينة ردؿ على مدعاهً 

ر التأكيل قيبل كإال ٓب يقبل كىذا ُب صورٌب ا١تنت رفصيل اإلماـفق نقل  (ّ)اؿ ذلك ٍب ًذ
: ُب األكٔب (ٓ)عنو كقاال: إنو قوًن ال نأس ابألخذ بو، لكن قاؿ ُب الوسيط (ْ)الشيراف

 يصدؽ بيمينو سواء أقالو جواابن عن سؤاؿ حريتو أـ ابتداء ارصل بقبض النجـو أك ال.
 يصدؽ بيمنو.  (ٖ) فيهمل ]فيهما أنو[ (ٕ)وغّبه (ٔ)وأطلق الصيدالين

                                                 

(، كىػػػػو ّٕٓ/ّمػػػػا بػػػػُت ا١تعكػػػػوفتُت ُب األصػػػػل "التػػػػاين"، كىػػػػو رصػػػػحيف، كا١تثبػػػػت مػػػػن فػػػػتح اٞتػػػػواد ) (ُ)
 الصواب.

ايػػػػػػة احملتػػػػػػاج (، هنِْٕ(، شػػػػػػرح اٟتػػػػػػاكم الصػػػػػػغَت للقونػػػػػػوم )ص: ِْٖ/ُِانظػػػػػػر: ركضػػػػػػة الطػػػػػػالبُت ) (ِ)
(ٖ/ُْْ.) 

 (.َُْ/ُٗانظر: هناية ا١تطلب ) (ّ)
 (.ِْٖ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ََٓ/ُّانظر: العزيز ) (ْ)
 (.ِِٓ/ٕالوسيط ) (ٓ)
 (.ْٔٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُِّ/ٓ(، الغرر البهية )ِْٕانظر: شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص:  (ٔ)
نسػػػػبة إٔب بيػػػػع العطػػػػر  بكػػػػر ا١تػػػػركزم ا١تعػػػػركؼ ابلصػػػػيدالين دمحم بػػػػن داكد بػػػػن دمحم أبػػػػو: والصػػػػيدالين ىػػػػو 

ػػػره ابػػػن السػػػمعاين ُب األنسػػػاب اسػػػتطرادا ُب ررٚتػػػة حفيػػػده أيب  كابلػػػداكدم أيضػػػا نسػػػبة إٔب أبيػػػو داكد ًذ
انفلػة اإلمػاـ أيب بكػر الصػيدالين صػاحب أيب بكػر ا١تظفر سليماف بن داكد الصيدالين الداكدم قاؿ كىػو 

 .أىل مرك القفاؿ من
(، طبقػػػػػػات ُْٖ/ْ(، طبقػػػػػػات الشػػػػػػافعية الكػػػػػػربل للسػػػػػػبكي )ِٕٗ/ٓانظػػػػػػر: األنسػػػػػػاب للسػػػػػػمعاين ) 

 (.ُِْ/ُالشافعية البن قاضي شهبة )
 (.ْْٖ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُّٓٗ/ّ(، اإلسعاد )ّّٖ/ّانظر: ٖترير الفتاكم ) (ٕ)
لمة، كا١تثبت من أسٌت ا١تطالب ) ما بُت (ٖ)  (.ْْٖ/ْا١تعكوفتُت ُب األصل فراغ ٔتقدارً 
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 (ْ)قطع بو العراقيوف (ّ)وما يف الوسيط :(ِ)قاؿ الزركشي (ُ)وعلى ذلك مشى اغباوي
 . (ٓ)وغّبىم

بلـ اإلماـ وابعبملة يبحث لو كإف كجهو نأف رصديقو ال   (ٔ)فهذا ىو ا١تنقوؿ فيهما ًك
 لو ُب دفعو ٤تاؿ. قرينة غلط؛ ألف اإلقرار جرل ابلصريح فقبوؿ قو 

اف فاسدنا كأقررت لظٍت الصحة ٍب  مل؛ ألف (ٕ)وقد يؤيده قوؽبم : لو أقر ببيع ٍب قاؿ:ً 
ونو ىنا عُت مستند ظنو ٓتبلفو ٍب ال يؤثر؛ ألف  االسه  مل عند اإلطبلؽ على الصحيح ًك

يندفع  /ب[ ظنو إذا ٓب يصحبو قرينة ال أتثَت لو؛ ألنو متهه فيو كبوْْْرعيُت مستند ]ؿ/
كروجيهو لو من حيث ا١تعٌت بشموؿ العذر لوجود القرينة  (ٗ)ما ُب الوسيط (ٖ)اعتماد الشارح

 كعدمها كنأنو ا١توافق فقو٢ته: القوؿ قولو ُب إيقاع الطبلؽ كُب صفة إيقاعو انتهى.
ما ىو  وال يسلم لو  ً أف لو عذرنا مع عدـ القرينة كما أيده بو ال يشهد لو؛ ألف ٤تلو

بلمو كإال احتاج القرينة  ظاىر حيث  ً ٓب يرد السيد النجه  )وإف(ٓب يدع ما أالف قضية
من حُت األداء ال من حُت الرضى؛ ألنو ربُت  )رضي بو اَبَف العتق(الذم رآه معيبنا نأف 

ذا من استوَب دينو فوجده معيبنا كرضي بو فإنو ملكو  ملكو للنجه من حُت القبضً 
 . (َُ)ابلقبض

                                                 

 (.َٕٓاٟتاكم الصغَت )ص:  (ُ)
 (.ْٖٖ/ِالديباج ) (ِ)
 (.ِِٓ/ٕالوسيط ) (ّ)
فاية النبيو )َّٗ/ٖ(، ْتر ا١تذىب )َُّ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ْ)  ً،)ُِ/ِْْ.) 
 (.ْْٖ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِّٕلصغَت للقونوم )ص: (، شرح اٟتاكم اّْٗ/ِانظر: ا١تهذب ) (ٓ)
 (.َُْ/ُٗانظر: هناية ا١تطلب ) (ٔ)
 (.ْْٖ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َُْ/ْ(، ركضة الطالبُت )ّّٗ/ٓانظر: العزيز ) (ٕ)
 /أ(.ُُّشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ٖ)
 (.ِِٓ/ٕالوسيط ) (ٗ)
شػػػػػرح اٟتػػػػػاكم الصػػػػػغَت للقونػػػػػػوم )ص: (، ِْٔ/ُِ(، ركضػػػػػة الطػػػػػالبُت )ْٕٗ/ُّانظػػػػػر: العزيػػػػػز ) (َُ)

ِْٕ.) 
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) ارب  )ولـز تابة صحيحة منً   )ُمَتَموٍَّؿ(أقل  )َحطُّ(عن الكتابة إما  )قَػْبَل عتق(ًقنوً 
، (ُ)أم: أقل متموؿ لو إف ٓب  ط عنو شيئنا من ماؿ الكتابة )أو َبْذلُُو(عنو من ماؿ الكتابة 

ونو من غَت ٔتا دفعو إليو كذلك  )من جنسو(كإذا بذؿ لو من غَت ما٢تا فليكن  كال جيبً 
 .(ِ)ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چژ لقولو رعأب: 

ثَتكف (ّ)كاألصل ُب األمر الوجوب ما قاؿ بوً   تاج إٔب دليل،  (ْ)فحملو على الندبً 
كإمنا كجب ذلك قبل العتق ٟتصوؿ اإلعانة على العتق حينئذ كمن ٍب ٓب يدفع لو سهه 

 .(ٓ)الرقاب إال  قبلو أيضنا
، كجيوز رعجيلو من أكؿ عقد ، لو أخر اإليتاء عنو لزمو قضاؤه كأٍب إف عله كرعمدنعم

ما مر ُب الفرائض   .الكتابة فإف مات السيد قبلو قدـ ا١تكارب بو من رأس ا١تاؿً 
اٟتط عن البذؿ ألنو ُب معناه كإف ٓب يسه إيتاء؛ ألف ا١تقصود بو اإلعانة  وإمنا كفى

ن على العتق كاٟتط ٤تصل لذلك ابألكٔب ألنو رٔتا صرؼ ما يبذؿ لو إٔب غَت النجـو كم
اف أفضل من البذؿ اف ا١تبذكؿ من غَت جنس ماؿ الكتابة جاز قبولو كٓب (ٔ)ٍبً  ، كلوً 

، : ال جيزئ أقل متموؿ بل الواجب الئق ابٟتاؿ اعتبارا بكثرة ا١تاؿ كقلتو(ٕ)وقيلجيب 
ورب على ألف بعيد كاستدؿ ٔتا  (ٖ)البلقيِبكماؿ إليو   ً فقاؿ: إجزاء إيتاء ًفلس ١تن

ڇژ  عن علي ه مرفوعنا ُب ه (ٗ)أخرجو النسائي ڇ   ڇ  ڇ       چ  چ  

                                                 

 (.ْٓٓ/ٖ(، البياف )ِّٓ/ٕ(، الوسيط )ّٖٖ/ِانظر: ا١تهذب ) (ُ)
 (.ّّسورة النور، اآلية ) (ِ)
 (.ٓ(، ا١تسودة ُب أصوؿ الفقو )ص: َٔ/ِ(، اإلحكاـ لآلمدم )ٕٕٓ/ّانظر: العدة ُب أصوؿ الفقو ) (ّ)
 (.ْٓٓ/َُ(، النجه الوىاج )ُّْ/ٖ)(، التهذيب ُٖٔ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ْ)
 (.ِِّ/ٓ(، الغرر البهية )َِٓ/ُّ(، العزيز )ُّْ/ٖانظر: التهذيب ) (ٓ)
 (.ْْٖ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْٓٓ/َُ(، النجه الوىاج )َُٓ/ُّانظر: العزيز ) (ٔ)
فاية النبيو )ُّْ/ٖ(، التهذيب )ُٖٗ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٕ)  ً،)ُِ/ّٖٓ.) 
 /ب(.َِّ/ؿٓنهاج )رصحيح ا١ت (ٖ)
 (.َُٖٓبرقه  ٔٓ/ٓ، ابب )ًتاب العتقأخرجو النسائي ُب سننو الكربل،   (ٗ)
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كقفو عليو كرقديره فعلي ه ال يقولو  (ّ)كالبيهقي (ِ)لكن صحح ىو أنو ربع الكتابة (ُ)ژ
 ل الشافعي ه ٓب يبلغو ىذا.إال روقيفنا فيكوف ُب حكه ا١ترفوع قاؿ: كلع

كرد نأنو أخذ إبطبلؽ اآلية كٓب يستنبط ما أصصو؛ ألف ٤تلو ما ٓب يعارض كىنا عارضو 
أصل براءة الذمة عما زاد على أقل متموؿ كعدـ قياـ دليل يدؿ على قدر معُت كخرب علي 

اف األ ًمل عنده حط الربع،  تمل أنو بلغو كظهر لو أنو رأل األمر بذلك ندابن كمن ٍبً 
ا لو ٓتمسة   ألف ابن عمر رضي هللا عنهمانفسو فالسبع؛  (ْ)فإف ٓب ]رطب[ ًارب عبدن

 .(ٓ)كضع عنو منها ٜتسة آالؼ كثبلثُت ألفنا
 كضع السدس أيضنا عن غَت ابن عمر.  (ٔ)كركل البيهقي

اربو على منفعة نفسو أك ُب مرض  تغُب يف البابواس من كجوب اٟتط كاإليتاء ما لوً 
اف ضيق الثلث ١تزاٛتة كصااي أخر ١تا  مورو كإف ٓب يف الثلث إال بقيمتو كُب ىذه نظر إفً 

                                                 

 (.ّّسورة النور، اآلية ) (ُ)
ػػاف  ػػدًٌ  :قػػاؿ ابػػن جػػريج قػػاؿ النسػػائي عقػػب اٟتػػديث: " (ِ) ث هبػػذا كأخػػربين غػػَت كاحػػد، عػػن عطػػاء، أنػػوً 

ر الن  ملسو هيلع هللا ىلص  ".اٟتديث ال يًذ
 (.ُٖٓ/ْ(، التلريص اٟتبَت )ْٕٗ/ٗا: البدر ا١تنَت )كانظر أيضن 

 ".ىذا ىو الصحيح موقوفا(: "ُِٖٔٔبرقه  ّٓٓ/َُقاؿ البيهقي ُب سننو الكربل ) (ّ)
ثػَت قولػو: "كىػذا حػديث غريػب ُُٖ/ٔقاؿ األلباين ُب إركاء الغليل )  ( "منكر"، كنقل عن اٟتافظ ابػنً 

   ".كرفعو منكر كاألشبو أنو موقوؼ عن علي ه
ػذلك ُب  (ْ) ُب األصل "رطلب" بزايدة البلـ بعد الطاء، كالصواب حذفها، كىو مػا يقتضػيو السػياؽ، كىػوً 

 (.ُّٗٗ/ّاإلسعاد )
(، كالبيهقػػػي ُب السػػػػنن ّٓ/ٖ(، كالشػػػافعي ُب األـ )ِِْٗبػػػػرقه  ُُْٖ/ٓأخرجػػػو مالػػػك ُب ا١توطػػػأ ) (ٓ)

 (.ُِّٕٔبرقه  ْٓٓ/َُالكربل )
أيب سػػعيد مػػؤب أيب أسػػيد، أنػػو  ( مػػن أثػػر ُِٕٔٔبػػرقه  ٓٓٓ/َُقػػي ُب السػػنن الكػػربل )أخرجػػو البيه (ٔ)

 ".ًارب مؤب لو على ألف درىه كمائيت درىه ، قاؿ: "فأريتو ٔتكاربيت، فرد علي مائيت درىه
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من رقدًن احملطوط أك ا١تؤات على سائر الوصااي، ك٤تل كجوب اٟتط أك اإليتاء ما ٓب  (ُ)أيٌب
 .(ِ)كما اقتضاه كالـ الشيخْبو النجـو كإال ٓب يطالب بعد العتق بشيء يهب السيد مكارب
اف عوض الكتابة ٨تو بعَتين أنو جيزئو اإليتاء من غَت اٞتنس   (ّ)وحبث األذرعي فيما لوً 

ما قيل  للضركرة إذ ال يكلف حط بعَت كال ارياف كُب حط البعض رشقيص كضرر ال أفىً 
اة اٟتيواف كغَتىا  ظر للضركرة أيضنا. ن (ْ)بو ُب ًز

منفعة نفسو فيما مر أك جيب حط بعضها كلعل  وتردد  ً اف منفعة ىل ىو  ً فيما لو
 القياس أقرب. 
) أم:  )كرىن(ا١تقبوضة من ا١تكارب قبل اٟتط كاإليتاء ما دامت ابقية ىي  )والنجـو

عينها السيد قبل اٟتط كاإليتاء فيتعلق ب )إف مات(أم: ابحملطوط أك ا١تبذكؿ  )بو(مرىوف 
/أ[ يزاٛتو فيها أرابب الديوف لتعلق ْْٓاحملطوط أك ا١تبذكؿ رعلق الدين اب١ترىوف فبل ]ؿ/

سائر الديوف فبل يتقدـ عليها كإف  افً   ً ة حق ا١تكارب بعينها فإف ٓب يكن ابقية ُب الًًت
رقدـ اٞتميع على الوصااي، كمنها ما لو أكصى للمكارب نأف  ط عنو زايدة على القدر 

ما  )ليربئو(ا١تكارب بعض النجـو  )ولو عجل( ،(ٓ)الواجب السيد عن ابقيها أك عن بعضوً 
بلمو  ً بلـ أصلو (ٔ)أفاده عنو  )فأبرأه(سواء أًاف الشارط لذلك السيد أـ العبد  (ٕ)دكفً 

أم: التعجيل كاإلبراء لفساد شرط اإلبراء ا١تقتضي لفساد مقابلو كىو القبض فبل  )َلَغَيا(
 . (ٖ)يعتق

                                                 

ره بعد بضع أسطر. (ُ)  سيًذ
 (.ِْٗ/ُِ(، ركضة الطالبُت )َُٓ/ُّانظر: العزيز ) (ِ)
 ما روفر لدم من الكتب. ٓب أقف على قولو في (ّ)
 (.ْٖٓ/ْانظر: حاشية الرملي على أسٌت ا١تطالب ) (ْ)
(، الغػػػػػػرر البهيػػػػػػة ِٕٕ(، شػػػػػػرح اٟتػػػػػػاكم الصػػػػػػغَت للقونػػػػػػوم )ص: ُُٗ/ُٖانظػػػػػػر: اٟتػػػػػػاكم الكبػػػػػػَت ) (ٓ)

(ٓ/ِِّ.) 
 (.َُّانظر: اإلرشاد )ص:  (ٔ)
 (.َٕٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٕ)
 (.ْٗٔ/ٖ(، البياف )ْٓٓ/ٖ(، التهذيب )ِّّ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٖ)
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ا نأف يقبضو  )ال إف رضي(ا١تكارب ما عجلو  )اسَبد(ٍب  من )و( أم: أنشأ رضنا جديدن
ما لو أذف للمشًتم أك  السيد ٦تا عليو فإنو ال يسًتد حينئذ بل يكوف قابضنا لو من نفسوً 

، كالتصريح بفساد اإلبراء من (ُ)ا١ترهتن أف يقبض ما ُب يده عن جهة الشراء أك الرىن
ال رفهه ذلك إال أف يتكلف كما أكمهتو أيضنا من أف الرضى يصَت  (ّ)كعبارة أصلو (ِ)زايدرو

ا ُب االسًتداد.  (ْ)القبض صحيحنا ليس مرادنا فلذا عدؿ عنها ا١تصنف  إٔب جعل الرضا قيدن
كشرط أف يربئو عن الباقي فيلغوا الشرط كللسيد أخذه كال  أما لو أتى بنجم عند ؿبلو

ن غَت شرط فامتنع السيد ببل غرض صحيح أجرب على يلزمو اإلبراء، كلو عجل قبل احملل م
القبوؿ لظهور غرض ا١تكارب من رنجيز العتق أك رقريبو ُب التعجيل من غَت ضرر يعود على 
وف الزمن زمن  تضرره ٔتؤنة حفظو أك علفو أكً  السيد ٓتبلؼ ما إذا امتنع لغرض صحيحً 

اره انب القاضي عنو ُب القبض هنب فإنو ال جيرب، كمىت امتنع أك غاب كاقتضى اٟتاؿ إجب
 .(ٓ)لتشوؼ الشارع إٔب العتق

وهنا ُب  ومن مث فارؽ ىذا بقية الديوف فإف القاضي ال يقبضها ُب غيبة ا١تستحق؛ ألفً 
لو إف عجز ا١تكارب  )ولسيد ووارث(، (ٔ)ذمة ا١تليء خَت من أف رصَت أمانة ُب يد القاضي
بفسخ الكتابة  (ٕ)ذلك أك جن ابلتفصيل اآلٌبعن أداء النجـو أك بعضها أك امتنع من أداء 

ه لكن الفسخ عنده يتوقف على  بنحو فسرتها أك أبطلتها أك عجزرك، بًنىفًسًو أك ابٟتًا
ر   )و(، (ٖ)ثبوت العجز كحلوؿ النجه أم:  )موصى لو برقبتو من(ًالسيد ككارثو فيما ًذ

                                                 

 (.ْٖٔ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِّٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )َٗٓ/ُّانظر: العزيز ) (ُ)
 (.َُّانظر: اإلرشاد )ص:  (ِ)
 (.َٕٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ّ)
 (.ْٖٗ/ّإخبلص الناكم ) (ْ)
 (.َِٖٕت للقونوم )ص: (، شرح اٟتاكم الصغَٔٓ/ُّ(، العزيز )ِٓٓ/ٕانظر: الوسيط ) (ٓ)
 (.ْٖٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْٖٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِِٓ/ُِانظر: ركضة الطالبُت ) (ٔ)
 (.  ِْٕانظر: )ص:  (ٕ)
 (.ِٖٕ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ُْٖ/ٖ(، التهذيب )َْٕ/ٖانظر: البياف ) (ٖ)
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ه  )عجز(مكارب   .(ُ)ا مرللكتابة ابلعجز ك٨توه ٦ت )فسخ(فلو بنفسو كاٟتًا
أف يقوؿ: إف عجز  وأفهم كالمو صحة الوصية اب١تكارب كإف شرطها أف يشرط رعجزهً 

مكار  فبلف كعاد إٔب الرؽ فقد أكصيت بو لزيد فإف ٓب يشرط بذلك ٓب يصح؛ ألف السيد 
ما لو أكصى ًبًقن الغَت ، كال يشًتط الفور بل (ِ)٦تنوع من التصرؼ ُب رقبتو كمنفعتو فكافً 

الفسخ ابإلعسار )موسع(فسخ  (ّ)خ[]ىذا الفس  ً ، كللوارث أك (ْ)ابختياره إٔب أف يشاء
من  )موصى لو(أجن  آخر  )فإف أمهلو(الوصي لو ابلرقبة الفسخ بنحو عجز ا١تكارب 

أم: ا١تكارب إذ ال حق لو ُب رقبتو ٓتبلؼ الوارث أك الوصي لو هبا فإنو  )بنجمو(السيد 
لفسخ، كإمنا صحت الوصية ابلنجـو لغَت ا١تكارب كإف ٓب يستحقها فكاف لو التوصل إليها اب

ركن مستقرة قياسنا على صحتها ابٟتمل
ذا للموصى لو (ٓ) ا ُب اٟتاؿ ًك ، كإف ٓب يكن ٦تلوًن

ما أفاده صريح عبارة أصلو  ً فهي  (ٔ)ابلرقبة الفسخ كإف أمهلو الوارث ا١تستحق للنجـو
 .(ٗ)ة ا١تصنفاٞتواب عن عبار  (ٖ)كإف ركلف لو الشارح (ٕ)أحسن

ألنو إذا  ؛(َُ)فبل يتصور طلبو للفسخ خبلفنا ١تا كقع أليب زرعة أما اؼبوصى لو ابلنجـو
طلب كفسخ فأرت النجـو كبطلت الوصية فبل حظ ُب الفسخ حىت يطلبو ٓتبلؼ الوارث 

 إذا أكصى ابلنجـو فقط لغَته؛ ألف الفسخ يرده ١تلكو. 
فإف لو طلب الفسخ   لشخص وابلرقبة آلخر وكذا إذا أوصى ابلرقبة لغّبه أو ابلنجـو

                                                 

ره قبل بضعة أسطر. (ُ)  ًذ
 (.ْْٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َْٓ/ُّ)(، العزيز ّّٓ/ٕانظر: الوسيط ) (ِ)
 (.ّٕٓ/ّما بُت ا١تعكوفتُت فراغ ُب األصل، كا١تثبت من فتح اٞتواد ) (ّ)
 (.ِّّ/ٓ(، الغرر البهية )ِٕٗ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: َْٕ/ٖانظر: البياف ) (ْ)
 (.ْْٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِٕٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُْٓ/ُّانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.َٕٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٔ)
 كعباررو ىي: "كإف أمهل أخر إف عجز".  (ٕ)
 /أ(.ُّْشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ٖ)
 (.ْٗٗ/ّإخبلص الناكم ) (ٗ)
 (.ِّّ/ٓانظر: حاشية العبادم على الغرر البهية ) (َُ)
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فيهما على األكجو طلبنا ١تصلحة مورثو بتنفيذ كصيتو ُب الرقبة كإف فارتو النجـو ُب األكٔب 
/ب[ عند اٟتاجة ْْٓكقطعنا للمعلقة بينو كبُت ا١تكارب ابلفسخ فإنو مطالب ٔتؤنتو ]ؿ/

ارب على استئذانو كٓتبلؼ كأاصه ُب جنايتو كاٞتناية عليو كيتوقف بعض رصرفات ا١تك
 ا١توصى لو ابلرقبة فإف الفسخ  صل لو الرقبة ا١توصى لو هبا.

عن قدر أًثر ٦تا جيب  )عجز(ًاف ا١تكارب قد   )إف(ابلعجز  وإمنا جيوز ؼبن مر الفسخ
اف قد عجز  )ال(حطو عنو  عنو أك يبذؿ لو فبل يفسخ للسيد حينئذ إذ  )عما حيط(إفً 

بينهما لتعلق العتق  )ال تقاص(اٟتاؿ أنو  )و(كارب مثلو عليو، ا١تعجوز عنو يستحق ا١ت
اف أصبلن فللسيد إبدالو من ماؿ آخر ، كللمكارب رفع السيد (ُ)ابألداء كألف اٟتط كإفً 

ه إذا عجز ا١تكارب   ه ليفصل األمر بينهما أك لكل ٦تن مر الفسخ لنفسو أك ابٟتًا للحًا
أم: زمن حلوؿ النجه ١تسافة قصر على ما  بكسر اٟتاء )أو غاب عن ؿِبلو(ًما رقرر، 
: إنو القياس، كإف أذف لو السيد ُب (ّ)كما قالو شيخناأك لفوؽ مسافة العدكم  (ِ)ُب الكفاية

السفر أك منعو من اٟتضور حدكث مرض أك جنوف طريق لتقصَته كألف الفور ال يزاؿ 
تمرارىا إٔب ما بعده فكاف حقو ابلضرر كألف اإلذف ُب الغيبة قبل احملل ال يستلـز اإلذف ُب اس

أك  (ْ)أف  ضر اب١تاؿ عند احملل أك يبعث بو، كإذا فسخ بنفسو أشهد لئبل يكذبو ا١تكارب
ه مع ذلك   ه احتاج إٔب إثبات الكتابة كحلوؿ النجه كرعذر التحصيل ك لفو اٟتًا فاٟتًا

 )بعده( الغيبة من السيد ُب )إبذف(إف غاب  )ال(ًما عله ٦تا مر ُب القضاء على الغائب، 
ه  )حٌب يثبت(إذ ال رقصَت من ا١تكارب حينئذ فامتنع على اإلذف الفسخ   )لو(عند اٟتًا

ه بلد ا١تكارب  )رجوعو(أم: ألجل ا١تكارب  أم: اإلذف عن إذنو نأف يرفع األمر إٔب حًا
ه بلد السيد ليفسخ إف شاء كإف ٓب يظهر  تب بو إٔب حًا ليعرفو اٟتاؿ فإذا ظهر العجزً 

                                                 

 (.َّٓ/ِ(، فتح الوىاب )َٔٓ/َُ(، النجه الوىاج )َٓٓ/ُّانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ّٕٗ/ًُِفاية النبيو ) (ِ)
 (.ْٕٖ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ّ)
 (.ِٓٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُِٓ/ُّ(، العزيز )ِْٖ/ٖانظر: التهذيب ) (ْ)
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ا١تكارب ُب  )يقصر(ال يفسخ السيد حينئذ حىت  )و(، (ُ)جز أمره ابٟتضور أك اإلرساؿالع
الرجوع عن اإلذف زمن مكنو العود فيو كٓب يعد أك ُب  (ِ)العود نأف مضي بعد أف ]بلغو[

اف  يل حينئذ الفسخ إفً  يل كٓب يعطو، كللًو اف للسيد أك الوارث ىناؾ ًك اإلرساؿ نأفً 
يبلن فيو فإف ٓب  يل أمر إبرسالو مع أكؿ ثقة فإذا مضى إمكاف ذلك كٓب يفعل فلو ًك يكن ٍب ًك

 . (ّ)الفسخ ألف ا١تكارب يعد حينئذ مقصرنا
 . (ْ): "حىت يثبت لو" من زايدرووالتصريح بقولو
من أداء ٧ته أك بعضو عند احملل مع  )أو امتنع(إف عجز أك غاب  وؼبن مر الفسخ

 . (ٓ)األداء ألف اٟتظ لوالقدرة عليو كمع ذلك ال جيرب على 
من جهتو كإمنا لزمت من جهة السيد لتضمنها رعليق العتق  ومن مث كانت الكتابة جائزة

 بصفة ىي األداء كالتعليق ال مكن الرجوع عنو. 
 )بقاض(مقيد  )أو(إما غَت مقيد بقاض ك٤تلو إف عجز أك غاب أك امتنع  مث الفسخ

األمر إليو كيثبت الكتابة كاٟتلوؿ فيطالب ْتقو ك لفو  ا١تكارب فَتفع حينئذ )إف ُجنَّ(ك٤تلو 
 )و(ٔتا يفي بنجومو  )ملًيا(ًاف اجملنوف   )ولو(، (ٔ)القاضي على بقاء االستحقاؽ ٍب يفسخ

القاضي الفسخ ا١تصلحة نأف خشي عليو الضياع لو عتق أما إذا  )رأى(لكن ٤تلو حينئذ إف 
يعتق، كإمنا ٓب يؤد عن غائب لو ماؿ حاضر ألنو رآىا ُب األداء عنو ليعتق فإنو يؤدم عنو ك 

اف حاضرنا أىل للنظر ُب أمر نفسو فرٔتا امتنع أك عجز نفسو أكً 
، كاجملنوف ال أىلية لو (ٕ)

ه  .(ٖ)فناب عنو اٟتًا
                                                 

 (.َِٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْٕٖ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِٔٓ/ُِانظر: ركضة الطالبُت ) (ُ)
 (.ٕٓٓ/ّاٞتواد ) ما بُت ا١تعكوفتُت فراغ ُب األصل، كا١تثبت من فتح (ِ)
 (.ُْٕ/ٖ(، البياف )ّْٖ/ٖ(، التهذيب )ِٕٗ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ّ)
 (.َُّانظر: اإلرشاد )ص:  (ْ)
 (.ِٕٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُّٓ/ُّ(، العزيز )ُْٖ/ٖانظر: التهذيب ) (ٓ)
 (.ّٔٓ/َُ(، النجه الوىاج )ِٕٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُْٓ/ُّانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ِّْ/ٓ(، الغرر البهية )ّٔٓ/َُ(، النجه الوىاج )ّٔٔانظر: منهاج الطالبُت )ص:  (ٕ)
 (.َِٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِٕٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُْٓ/ُّانظر: العزيز ) (ٖ)
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اف القياس انفساخها ٞتوازىا من  وأفهم كالمو أف الكتابة ال رنفسخ ّتنوف ا١تكارب ًك
اف غَت مليء فسخ جهتو لكن ١تا رشوؼ الشارع للعت  ً ق خولف القياس لذلك كأنو لو

بلـ اٟتاكم من أنو ال يرفع للقاضي إال  (ُ)ابلقاضي كإف ٓب رظهر ا١تصلحة خبلفنا ١تا يومهوً 
اف قبل الفسخ فلو دفعو إٔب السيد  اف لو ماؿ، كلو أفاؽ بعد الفسخ كظهر لو ماؿً   ً إذا

ذا أطلقوه  .(ِ)كيعتق كيبطل رعجيزهً 
: إف ظهر ا١تاؿ ُب يد العبد رد التعجيز كإال فهو (ْ)قوؿ اإلماـ (ّ)فعيواستحسن الرا

 /أ[ ألف فسرو لتعذر الوصوؿ إٔب حقو فأشبو حضور مالو بعد الفسخ. ْْٔماض ]ؿ/
اف السيد جاىبلن ْتاؿ ا١تاؿ فعلى ا١تكارب رد ما أنفق  وحيث حكم ببطالف التعجيز ًك

ه إمنا يؤدم ؛ ألنو ٓب يتربع بو كإمنا أن(ٓ)عليو السيد فق على أنو ًقنو، ٍب ما رقرر من أف اٟتًا
 (ٕ)كالمهم واستحسنو الرافعي (ٔ)ىو ما قيد بو الغزايلعن اجملنوف ا١تليء إف رأل مصلحة 

: كىذا قليل النفع مع قولنا: إف السيد إذا كجد لو ماالن يستقل نأخذه إال أف لكنو قاؿ عقبو
ه منعو من أخذه حينئذ.  يقاؿ: إف اٟتًا

ا من النص (ٖ)وانزع فيو البلقيِب ه قد ال يطلع على ذلك ٍب أجاب أخذن نأف  (ٗ)نأف اٟتًا
السيد ال يستقل حينئذ ابألخذ رعاية ١تصلحة ا١تكارب ما أمكن كمن ٍب لو استقل السيد 

اف للمجنوف ُب العتق مصلحة.   ابألخذ ٓب يعتق إال إفً 
ره متجو كإف انزع فيو الشارح  . (َُ)كما ًذ

                                                 

 (.َٕٔاٟتاكم الصغَت )ص:  (ُ)
 (.ِّٓ/ٓ(، الغرر البهية )ّٔٓ/َُ(، النجه الوىاج )ّْٖ/ٖانظر: التهذيب ) (ِ)
 (.ُْٓ/ُّلعزيز )ا (ّ)
 (.ْٔٔ/ُٗانظر: هناية ا١تطلب ) (ْ)
 (.ّٔٓ/َُ(، النجه الوىاج )ِٕٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُٓٓ-ُْٓ/ُّانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ِٕٓ/ٕالوسيط ) (ٔ)
 (.ُْٓ/ُّالعزيز ) (ٕ)
 (.ّْٓ-ِْٓ/ْالتدريب ) (ٖ)
 (.ّٖ/ٖاألـ ) (ٗ)
 /أ(.ُّٓشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (َُ)
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ىي  )من حرز(٢تا  )األخذ(السيد ا١تكارب الذم حلت عليو النجـو كجوابن  ()وأنظر
يل ككزف كعدد كزرع  اف كلنحوً  صندكؽ كًد إف غاب مالو أنظره كجوابن إلحضاره  )مث(فيوً 

اف هبا لطو٢تا كىذا من  )َحدَّ قُػْرٍب(من  كىو ما دكف مسافة القصر لقصرىا ٓتبلؼ ما إذاً 
 الفسخ بغيبة ا١تاؿ.  (ْ)والغزايل (ّ)إطالؽ اإلماـ (ِ)الرافعي وعليو ضبل كالـ (ُ)زايدرو

اف ١تسافة القصر جاز   ونظّب ىذا التفصيل ما إذا رسله ا١تشًتم ا١تبيع كمالو غائب نأفً 
نأف ضرر البائع ٍب يزكؿ ابٟتجر على ا١تشًتم  (ٓ)للبائع الفسخ كإال فبل لكن فرؽ البلقيٍت

 ا١تاؿ على السيد ُب مدة اإلمهاؿ. كىو متعذر ىنا إذ العبد قد يفوت
ر من العبد فيها قد  وقد جياب ثَت من ا١تسائل كاحتماؿ ما ًذ نأف ىذه ا١تدة اعًتفت ُبً 

ينزؿ فله يعوؿ عليو مع رشوؼ الشارع للعتق السيما كقد قوم سببو كقرب كقوعو على أف 
فلو نظر إليو  (ٔ)يةىذا االحتماؿ أيٌب ُب سائر صور االنتظار ال سيما مسألة الكساد اآلر

لتعسر أك رعذر عتق ا١تكارب كىو خبلؼ مقصود الشارع فوسع ُب أمره لتشوفو إٔب العتق  
 ١تا فرؽ بو البلقيٍت. (ٕ)ًما رقرر فاندفع ميل اإلسعاد

أف الذم يتجو أف ا١تراد ًْتد القرب إمكاف إحضاره ُب دكف يومُت  ودبا تقرر يعلم
اف مالو ٔتسافة القص  ر كأمهل ُب دكف اليومُت اللتزامو سرعة اليسر.معتدلُت فلوً 

ما التزمو فذاؾ كإال مكن  أجيب على األوجو إذ ال ضرر على السيد ألنو إف أرى بوً 
(أنظره كجوابن ابألخذ دينو احملاؿ من  )و(السيد من الفسخ،  كإف احتاج ُب  )مقر َمِليَّ

 ا٠تبلص منو إٔب مطالبة كال حدكد يقيو ٦تن ىي عنده.

                                                 

 (.َُّإلرشاد )ص: انظر: ا (ُ)
 (.ُُٓ/ُّالعزيز ) (ِ)
 (.ْْٔ/ُٗانظر: هناية ا١تطلب ) (ّ)
 (.ِٔٓ/ٕالوسيط ) (ْ)
 (.ُْٖ/ٖ(، هناية احملتاج )ِّْ/ٓ(، الغرر البهية )ُُّْ/ّانظر: اإلسعاد ) (ٓ)
 (.  ْٕٓانظر: )ص:  (ٔ)
 (.ُُّْ/ّاإلسعاد ) (ٕ)
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أف اإلمهاؿ ىنا ال يتقيد ٔتدة ك٤تلو ما إذا ريسر ُب دكف ثبلثة أايـ فقد  ر كالمووظاى
اف الدين من غَت جنس النجـو كاحتاج إٔب إمهاؿ مدة زائدة على (ُ)قاؿ األذرعي  ً : لو

 ىذه كأخذه ألجل بيعو بعد أخذه فالظاىر ضبط اإلمهاؿ لؤلمرين ابلثبلث فقط. 
اف لدين عاجبلن فبل جيب انظاره كلو مدة يسَتة   ا معسًراأما إذا كاف لدينو منكر أو مقرً  ًك

انت يسَتة القدح االنظار كأف  (ِ)ًما اقتضاه إطبلقهه لكن ْتث أف مدة ا١تراصمة لوً 
األجل لو بقي منو دكف الثبلث كٖتقق األخذ منو عند اٟتلوؿ أمهل أيضنا ألنو حينئذ  

 ًاٟتاضر فيما دكف مرحلتُت.
اف الدين على السيد  لوقضيت أف ىذا التعلي  أنو مهل دكف يومُت ال دكف ثبلث، كلوً 

اف من جنس النجـو كجرل فيو التقاص بشرطو فيسقط أحد الدينُت ابآلخر ببل رضا  فإفً 
كما اقتضاه كالـ أنظره كجوابن  )و(أك من غَت جنسها أداه إليو ليصرفو إٔب جنسها، 

من األايـ ال أًثر  )ثالاًث( (ٔ)وغّبه (ٓ)عيواعتمده األذر  (ْ)وصرح بو الصيدالين (ّ)اؼبصنف
/ب[ عركض عنده فله مكن بيعها ّتنس النجـو فورنا ْْٔطرأ على ]ؿ/ ((ٕ))لكسادمنها 

ما لو استمهلو ]ا٠تصه   ً لعذره كاعتربت الثبلث ألف هبا اعتبارنا ُب الشرع ُب مواضع
اؿ أنو لو استمهل السيد من احتم (ٗ)الشاىدة لو ابألداء ك٨توه، كلؤلذرعي (ٖ)إلحضار بينتو[

ما ينظر  النجه كٖتصلو فيما دكف الثبلث كجبت إجابتو إذا ظن صدقو كأف ٍب من يعطيو،ً 
                                                 

 ٓب أقف على قولو ْتسب ما روفر لدم من الكتب. (ُ)
 (.ِٓٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُُٓ/ُّانظر: العزيز ) (ِ)
 (.َٓٗ/ِانظر: ركض الطالب ) (ّ)
 (.ّٖٗ/ّ(، ٖترير الفتاكم )ِٓٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُُٓ/ُّانظر: العزيز ) (ْ)
 (.ْٖٔ/ْ(، حاشية الرملي على أسٌت ا١تطالب )ُُْْ/ّانظر: اإلسعاد ) (ٓ)
 (.َُٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َّٔ/ِتح الوىاب )(، فّٔٔانظر: منهاج الطالبُت )ص:  (ٔ)
اسد: إذا ٓب يبتع كٓب يسأؿ عنو أحدًسادن   الشيءًسد : كساد (ٕ)  .ا فهوً 
 (.ّّٓ/ِ(، ا١تصباح ا١تنَت )َّٖ/ّ(، لساف العرب )ِْٓ/ُانظر: النظه ا١تستعذب ) 
لمات، كا١تثبت من أسٌت ا١ت (ٖ)  (.ْٖٔ/ْطالب )ما بُت ا١تعكوفتُت ُب األصل فراغ ٔتقدار ثبلثً 
 (.ْٖٔ/ْ(، حاشية الرملي على أسٌت ا١تطالب )ُُْْ/ّانظر: اإلسعاد ) (ٗ)
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ذلك كجهت ٓب  لبيع ا١تتاع ظاىر؛ ألف ُب يده ىنا ما مكن اإليفاء منو كٍب ال شيء ُب يدهً 
، (ُ)ىو جيب اإلمهاؿ؟ ندب إعانة لو على ٖتصيل العتق كلفضل إنظار ا١تعسر من حيث

" كما بعده من زايدرو كقولو: "ٍب حىدَّ قػيٍربو
(ِ). 

أك لغَته كأرش جناية كضاؽ ما معو  إذا اجتمع على اؼبكاتب دين معاملة للسيد )و(
لهه كٓب يطالبو كاحد   ً اف أك  )دين معاملتو(ندابن  )قدـ(عنهما كطالبو ا١تستحقوف  ً ٙتننا

يقدـ بعده ندابن أيضنا  )مث(ٔتا معو فقط ٓتبلفهما قرضنا أك غَتمها على األرش كالنجـو ١تتعلقو 
 . (ّ)الستقرار األرش دكف النجه )على قبم(للجناية  )أرش(

 . (ْ)كلو رقدًن ما ندب أتخَته
اف ىناؾ من يقدـ عليو؛ ألنو قبل  أما إذا طالبو بعضهه فيجب عليو الدفع إليو كإفً 

 ا١تطالبة ال حق لو ُب التقدًن. 
فيعتق كيبقى دين غَت السيد عليو كال يعجل لغَته إال إبذنو ألنو رربع  ولو تعجيل النجـو

لو حيث ال حجر على ا١تكارب  ً  )وجب(عليو من القاضي أم: معو  )وحبجر(، (ٓ)ىذا
ور على القاضي؛ ألنو الذم ]يتؤب[ حينئذ قسمة ما ُب يده فيقدـ دين  (ٔ)التقدًن ا١تًذ

غَت ٍب دين اٞتناية لتعلقو ابلرقبة أيضنا ٍب النجـو ا١تعاملة لتعلقو اب١تاؿ الذم ُب يده ال 
الستقرار األرش كقبو٢تا السقوط مىت شاء ا١تكارب كألف حق اجملٌت عليو يقدـ على ا١تالك 

 .(ٕ)فكذا ىنا

                                                 

 (.َّٓ/ِ(، فتح الوىاب )ُٔٓ/َُ(، النجه الوىاج )ّٔٔانظر: منهاج الطالبُت )ص:  (ُ)
 (.َُّانظر: اإلرشاد )ص:  (ِ)
 (.ُٗٓ/ُّ(، العزيز )ْٖٖ/ٖ(، البياف )ُْٕ/ٖانظر: التهذيب ) (ّ)
 (.ُُْٓ/ّ(، اإلسعاد )َِٔ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُٗٓ/ُّالعزيز ) انظر:(ْ)
 (.ْٖٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َِٔ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُٗٓ/ُّانظر: العزيز ) (ٓ)
تػب الشػافعية كىػو مػا يػدؿ عليػو سػياؽ  (ٔ) مػا ُبً  ُب األصل "روَب"، كىو رصحيف كا١تثبت ىو الصوابً 

 (.ُِٔ/ُِالكبلـ. انظر: ركضة الطالبُت )
 (.ُِٔ/ُِ(، ركضة الطالبُت )َِٓ/ُّ(، العزيز )ْٖٖ/ٖانظر: البياف ) (ٕ)
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أف ا١تكارب ال ٖتل ديونو ابٟتجر عليو كأف القاضي ال جيوز لو قسمة ما ُب يده  فعلم
ور.على مقادير الديوف بل يراعى التقدًن   ا١تًذ

؛ ألهنا غَت  وطريق اغبجر ىنا على ما مر ُب الفلس لكن ال حجر بسؤاؿ السيد للنجـو
لها للسيد فإف رراضيا على رقدًن النجـو عتق كبقيت األخرل  انت الديوفً  مستقرة كلوً 

كإف ٓب أيخذ ما معو   (ُ)كلو كَب ما معو ُب النجـو فقط فللسيد منعو من رقدمها كرعجيزه
أم: دين ا١تعاملة الذم لغَت السيد  )نفسو استواي(ا١تكارب  )فإف َعجََّز( (ِ)ًما أيٌب

كاألرش ُب التعلق ٔتا ُب يده فيوزع عليهما كما بقي من دين ا١تعاملة يتعلق بذمتو يتبع بو إذا 
 .(ّ)عتق كمن األرش لتعلق برقبتو فيباع منو بقدره

بلـ من  )يف رقبتو(يستوايف  )ال(أهنما  ودبا تقرر علم حيث التعلق هبا خبلفنا ١تا يومهوً 
اف قبل التعجيز  (ْ)أصلو ماً  بل يبقى دين ا١تعاملة معلقنا بذمتو كدين األرش متعلقنا برقبتوً 

انت  )سقط ما ِلَسيٍَّد(إذا عجز  )و(كال رعلق لدين ا١تعاملة ابلرقبة،  عليو من الديوف ٧تومناً 
 استحقو عليو من اجملٌت عليو.  )ذو أرش(أم: ا١تكارب  )ويُػَعجَُّزُه(أك غَتمها لعوده إٔب رًقو، 

ما أفادرو عباررو ذا كارثوً  يرفعو إليو ليبيع منو ما يفي  )حباكم( (ٔ)دكف عبارة أصلو (ٓ)ًك
لتعلق حقو ابلرقبة ٓتبلؼ  )يَػْفِدِه سيده(يكن بيده ما يفي ابألرش كٓب  )إف مل(ْتقو ىذا 

 .(ٕ)ا فبل يعجزه مطلقناصاحب دين ا١تعاملة فإف حقو ال يتعلق هب
ال استقبلالن ألنو ٓب يعقد حىت يفسخ، كإمنا كجب عليو  وإمنا جاز لألوؿ تعجيزه ابغباكم

بلـ ا١تصنف ما أفهموً  ألنو رقيق لو كلو غرض ُب إ٘تاـ عتقو  (ٖ)قبوؿ ذكا السيد إذا أرادهً 
                                                 

 (.ْٖٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِٗٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُٖٓ/ُّانظر: العزيز ) (ُ)
 (.  ْٖٕانظر: )ص:  (ِ)
 (.ِّٓ/ٓ(، الغرر البهية )ُِٔ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ْْٖ/ٖانظر: التهذيب ) (ّ)
 (.َٕٕالصغَت )ص: انظر: اٟتاكم  (ْ)
 (.َُّانظر: اإلرشاد )ص:  (ٓ)
 (.َٕٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٔ)
 (.َْٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َْٗ/ٖ(، البياف )ُْٕ/ٖانظر: التهذيب ) (ٕ)
 (.َُٓ/ّإخبلص الناكم ) (ٖ)
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لى مكاربو ٔتعاملة أم: السيد إذا كجب لو دين ع )ولو(، (ُ)كاستبقائو على ملكو إف ٓب يته
 )ِبَدْيِنِو(أم: ما يفي ابلنجه  )أخُذ قبم(أك جناية كٓب يف مالو بو مع ما عليو من النجـو 

/أ[ يعجزه قبل األخذ لتمكنو ْْٕاآلخر كال جيب عليو أخذه عن النجه، كلو أيضنا أف ]ؿ/
ر   من مطالبتو ابلدينُت معنا مع عجزه عنهما فجاز لو أخذه عن أيهما شاء كيعجزه ًما ًذ

 .(ِ)لتحقق عجزه
أنو إذا ٓب يكن لو ٧ته كأراد الدفع عن معاملة كإرادة السيد عن جنايتو أك  وأفهم كالمو

بلـ أصلو ، كلو قاؿ كقد دفع: قصدت الدفع عن (ّ)عكسو أجيب ا١تكارب خبلفنا ١تا يومهوً 
ما رجحو ُب الركضة ما ُب اعتبارنا لقصد الد (ْ)النجـو كأنكر السيد صدؽ ا١تكاربً  افعً 

 سائر الديوف. 
أم: ا١تكارب قبل  )دبوتو(كمن يكارب عليو من أبعاضو  تنفسخ الكتابة يف اؼبكاتب )و(

ذا قبل  اف معو ما بقي ابلنجـو أك ٓب يبق إال قدر ما جيب حطو كإيتاؤه ًك أداء اٞتميع كإفً 
يل إليو، كابنفساخه ا موت ًقننا ىو القبض فيما لو أرسل ا١تاؿ لسيده فمات قبل إقباض الًو

؛ ألف (ٓ)كمن يكارب عليو من كلد ككالد فبل يورث كيكوف أًسابو لسيده كمؤنة ٕتهيزه عليو
تلف ا١تبيع قبل قبضو، كإمنا امتنع الفسخ إذا  مورد العقد الرقبة كا١تقصود مررقب فيها ففواهتاً 

اف ٣تهوال؛ ألف اإليتاء جيب للمكارب اٟت ي ٓتبلؼ ا١تيت بقي عليو قدر اإليتاء فقط كإفً 
فله مكن السيد أف يفسخ بقدر يستحق ا١تكارب عليو مثلو، كا١تقاصصة غَت ٦تكنة لسقوط 
ل ُب  حقو من اإليتاء اب١توت كألف العتق ُب ا١تكارب متعلق ابألداء كٓب يوجد، كلو ًك
يل كأنكر السيد صدؽ كعليهه البينة نأنو  اإلقباض فقاؿ أكالده األحرار: مات بعد دفع الًو

يل السيد د فع قبل مورو أك قبل العجز مثبلن إف اعًتؼ السيد أنو مات بعده رقبل شهادة ًك

                                                 

 (.ِّٓ/ٓ(، الغرر البهية )ِِٓ/ُّ(، العزيز )َْٖ/ُٗانظر: هناية ا١تطلب ) (ُ)
 (.ْٖٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُٖٓ/ُّ(، العزيز )ِٕٓ/ٕيط )انظر: الوس (ِ)
 (.َٕٔانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ّ)
 (.َِٔ/ُِركضة الطالبُت ) (ْ)
 (.َٓٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِّٓ/ٓ(، الغرر البهية )ٕٔٓ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ٓ)
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يل الشريك )فسخ رنفسخ أيضنا بسبب  )و(، (ُ)ابلدفع قبل ا١توت إذ ال هتمة ٓتبلؼ ًك
اربوا ًقننا فعجز كإف أمهلو الباقوف كلو إبذف الفاسخ المتناع  شريك( اءً  من شريكُت أك شًر

 . (ِ)ابتداء كانتهاء إال ما استثٌتربعيض الكتابة 
ارب ]قنيو[ )و(  ً بعوضُت متفاكرُت قدرنا فجاءا معنا ٔتاؿ إليو ٍب ادعى صاحب  (ّ)إذا

)حلف مدعي األًثر أهنما أداي ْتسب عوضيهما كقاؿ صاحب األقل: إمنا أدينا سواء 
اف اختبلفهما ُب النجه األخَت أك  تساوي ما أدايه مًعا( زاد ما ادعى أداءه كىو الثاين كإفً 

على ما عليو االعتضاد ما قالو بقرينة رساكيهما ُب اليد على ما أدايه معنا كذك اليد يصدؽ 
 .(ْ)نأف ما ُب يده ملكو
كسكتا عليو جرايف ىذا فيمن اشًتاي شيئنا متفاضبل  (ٔ)عن الروايين (ٓ)ونقل الشيخاف

ريح ابشًتاط أدائهما معنا من كاختلفا فيما أدايه أىو على التساكم أـ التفاضل، كالتص
 . (ٕ)زايدرو

فهه أحرار ككالؤىه ١تؤب أمهه ما ٓب يعتق  إذا كاف ؼبكاتب أوالد من زوجتو العتيقة )و(
كالؤىه ١تواله فإذا مات فادعى سيده أنو مات حرا ابألداء أك إبعتاقو ليجر  (ٖ)أبوىه كإال جر

قيا لو كال بينة صدؽ مؤب األـ بيمينو إذا كالءىه إليو كأنكر مؤب األـ ذلك ليستمر كالؤىه اب

                                                 

 (.ْٖٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِٖٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُٓٓ/ُّانظر: العزيز ) (ُ)
 (.َْٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِّٓ/ٓ(، الغرر البهية )ُُْٗ/ّانظر: اإلسعاد ) (ِ)
(، كىػػػو مػػػا يػػػدؿ عليػػػو سػػػياؽ ٕٔٓ/ّمػػػا بػػػُت ا١تعكػػػوفتُت ُب األصػػػل "ًقنػػػو"، كا١تثبػػػت مػػػن فػػػتح اٞتػػػواد ) (ّ)

 الكبلـ.
 (.ِٔٔ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ِٖٓ/ُّ(، العزيز )َّٓ/ٕانظر: الوسيط ) (ْ)
 (.ِٔٔ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ِٗٓ/ُّلعزيز )انظر: ا (ٓ)
 (.ُِٖ/ْٖتر ا١تذىب ) (ٔ)
 (.َُّانظر: اإلرشاد )ص:  (ٕ)
 أف ينقطع الوالء من كقت عتق األب عن موإب األـ. : اال٧ترارجر (ٖ)
 (.ّٔٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ُْٕ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َْٔ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) 
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ما رقرر أنو  إذ األصل موافق ٢تذه الدعول كماؿ  )انيف عتق ميت َجرَّ والء(حاصل دعواهً 
 .(ُ)ا١تكارب حينئذ لوراثتو األحرار إلقرار السيد ْتريتو

 بقولو: "ميت" إقرار السيد ُب حياة ا١تكارب نأنو عتق ابألداء أك اإلعتاؽ فإنو وخرج
أم: ا١تكارب ٨تو بيع أك ىبة  )وال َتَصرُّؼ لسيد فيو(، (ِ) كه بعتقو كجر كالء كلده إليو

ما أفادرو عباررو ًا١تستولة ّتامع حق العتق البلـز   (ْ)دكف عبارة أصلو (ّ)أك كصية أك غَتىاً 
 من جهة السيد.

اف رضاه فسرنا نعم  .(ٔ)النص عن (ٓ)كما نقلو البيهقي، لو رضي ا١تكارب بنحو البيعً 
  .(َُ)كمنو بيع بريرة (ٗ)وغّبه (ٖ)واعتمده اإلسنوي (ٕ)وصرح بو القاضي

ما ُب أـ الولد فًترفع الكتابة كيعتق ال  (ُُ)وحبث البلقيِب صحة بيعو عن نفسو أم:ً 
سبنا كال كلدنا.  عن جهتها فبل يستتبعً 

                                                 

 (.ِٗٔ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُّٓ/ُّ(، العزيز )ُّٗ/ُٖر: اٟتاكم الكبَت )انظ (ُ)
 (.ِٗٔ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُّٓ/ُّ(، العزيز )َْٓ/ٖانظر: التهذيب ) (ِ)
 (.َُّانظر: اإلرشاد )ص:  (ّ)
 (.َٕٕانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ْ)
 (.ُُِِٕبرقه  ْٔٓ/َُانظر: السنن الكربل للبيهقي ) (ٓ)
 (.ُّٔ/ٖ(، اختبلؼ اٟتديث )َٕ/ٖـ )األ (ٔ)
فاية النبيو ) (ٕ)  (.ِّٔ/ٓ(، الغرر البهية )ّٕٖ/ّ(، ٖترير الفتاكم )ّٖٕ/ُِانظر:ً 
 (.َٔٓ/ٗا١تهمات ) (ٖ)
 (.ّْٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ّٕٖ/ّ(، ٖترير الفتاكم )ٖٓٓ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ٗ)
 (.  ُٖٕسبق ٗترجيو )ص:  (َُ)
انػت  والة عائشة بنت أيب بكر الصديق مهنع هللا يضربريرة م: وبريرة ىي  انػت مػوالة لػبعض بػٍت ىػبلؿ، كقيػل:ً  ًك

انػػت مػػوالة أانس مػػن األنصػػار، فكاربوىػػا ٍب ابعوىػػا مػػن عائشػػة،  مػػوالة أليب أٛتػػد بػػن جحػػش، كقيػػل:ً 
 .فأعتقتها

 (.َٓ/ٖ(، اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة )ّٕ/ٕ(، أسد الغابة )ُٕٓٗ/ْ) انظر: االستيعاب 
 (.ْٖٓ/ْالتدريب ) (ُُ)
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ضنا عن العتق /ب[ ما لو أعتقو أك أبرأه عن النجـو نأنو ٍب ٓب أيخذ عو ْْٕ]ؿ/ وفارؽ
شي ٍب قاؿ: كقد منع نأف أمية الولد الزمة فجاز البيع رعجيبلن  (ُ)ٓتبلفو ىنا، ككافقو الزًر

 للمعتق ٓتبلؼ ا١تكارب كقد يعكس ىذا. انتهى.
الوجو فالذم يتجو أنو ال فرؽ بينهما كمر أنو يصح الوصية بو إذا علقت بعجزه  وعكسو

 لقبو٢تا التعليق ابلضرر.
مكرىة أك  )فإف وطئها(أنو  ـر عليو كطء مكاربتو الختبلؿ ملكو فيها  روعلم فبا تقر 

ابلتحرًن أـ ال لشبهة ا١تلك لكن  (ِ)جيب ٢تا عليو اب١توطئ سواء ]علما[ )فمهر(مطاكعة 
يعزر العآب، ك٢تا أخذ ا١تهر حاالن فإف حل عليها ٧ته رقاصا فيو بشرطو السابق، كلو عتقت 

كيكوف الولد حيرنا ألهنا  )إيالد(يثبت ابلوطيء أيضنا  )و(، (ّ)وابألداء قبل قبضو طالبت ب
علقت بو ُب ملكو كرستمر الكتابة ابقية فإف أدت النجـو عتقت ابألداء كإف عجزت بطلت 

سبها  ، كربعهاً  كأقراه أيضنا،  (ٓ)عن البغوي (ْ)كما نقلو الشيخافالكتابة أك أبرأه عن النجـو
ر  ما مر ()الَحدّّ كيثبت ابلوطء ما ًذ  )قيمة ولد(ال  )و( (ٔ)فبل جيب مطلقنا لشبهة ا١تلكً 

فبل جيب عليو ٢تا ألف حق ا١تلك فيو لو سواء أقلنا ابألصح إف كلد ا١تكارب مكارب أـ 
 ٔتقابلو كىو أنو ملك لو. 
ارػىبىًتًو ُب كىٍطًئًو لبنت  وذبري ىذه األحكاـ فيثبت ا١تهر كاإليبلد ال اٟتد  كقيمة الولد، ميكى

ره كي نفق عليها من ا١تهر كيوقف الباقي فإف عتقت بعتق األـ فهو ٢تا أك عجزت فللسيد ًذ
بلـ الشيرُت.  (ٖ)ك٥تالفة البلقيٍت ،(ٕ)الشيراف  لو مردكدة كإف جـز هبا جـز عقلو عنً 

                                                 

 (.ْْٗ-ّْٗ/ِالديباج ) (ُ)
 (، كىو الصواب.ُُِْ/ُّب األصل "علمنا"، كا١تثبت من اإلسعاد ) (ِ)
 (.َِٗ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ِٔٓ/ُّ(، العزيز )ّْْ/ٖانظر: التهذيب ) (ّ)
 (.ُِٗ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ّٔٓ/ُّ) انظر: العزيز (ْ)
 (.ّْْ/ٖالتهذيب ) (ٓ)
ره قبل بضعة أسطر. (ٔ)  ًذ
 (.ُِٗ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ْٔٓ/ُّانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.َْٓ/ْالتدريب ) (ٖ)
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حراـ على السيد كعليو ا١تهر ال اٟتد كالولد حير فنسيب كال يلزمو  َأمِة اؼبكاتب ءووطو 
 . (ُ)عتو ُب ملكو كرصَت مستولدة لو كيلزمو قيمتها لسيدىاقيمتو ألهنا كض
كمن ٍب لو ابع  )كأجنيب(أم: السيد ا١تكارب ٨تو بيع أك شراء إذ ىو معو  )وعاملو(

اف لآلخر األخذ ابلشفعة؛ ألف مقصود الكتابة ٖتصيل   ً أحدمها شقصنا من عقار بينهما
 .(ِ)التصرؼ مع من أرادالعتق ابألداء كذلك يستلـز ٘تكينو من سبب ذلك كىو 

البيع نسيئو (ّ)، متنع عليو أف يرركب خطرنانعم مالينا بغَت إذف السيدً 
كإف أخذ رىننا  (ْ)

 . (ٓ)أك ابع بزايدة على قيمة ا١تبيع ألف إخراج ا١تاؿ عن اليد ببل عوض رربع ُب اٟتاؿ
ما مر ُب الرىن وإمنا جاز للويل الرىن واالرهتاف ألف ا١ترعي ٍب  ؛للحاجة أك ا١تصلحةً 

ىذا ما مصلحة الطفل كىو قائه مقامو كىنا مصلحة السيد كليس ا١تكارب قائه مقامو، 
ىنا إف عامة األصحاب عليو كأشار إٔب رضعيف ما صححاه ٍب من  (ٔ)قاؿ الشيخاف

 التسوية بينهما. 
فلذا مشى  (ٗ)وغّبه (ٖ)واعتمده أيًضا السبكي: إف الفتول عليو (ٕ)لكن قاؿ اإلسنوي

                                                 

 (.ّْٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ََٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ّٔٓ/ُّانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ّٕٓ/ُّ(، العزيز )ُْٕالتنبيو )ص:  (،ِّٓ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ِ)
 .ا٠تطر اإلشراؼ على ا٢تبلؾخطرا:  (ّ)
 (.ُٕٓ(، التوقيف على مهمات التعاريف )ص: ُّٕ/ُ(، ا١تصباح ا١تنَت )ْٖٔ/ِانظر: الصحاح ) 
 نسأ أك أنسأرو إنساء إذا أخررو. ء: التأخَت كالتأجيل. يقاؿ: نسأت الشيالنسيئة (ْ)
)ص:  التوقيػػػف علػػػى مهمػػػات التعػػػػاريف(، ٕٕ(، أنػػػيس الفقهػػػاء )ص: ُٕٔ/ُانظػػػر: لسػػػاف العػػػرب ) 

ِّْ). 
 (.ْٔٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٖٔٓ/َُ(، النجه الوىاج )ْٕٓ/ٖانظر: التهذيب ) (ٓ)
 (.ِٕٗ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ْٔٓ/ُّانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.َّْ/ٓا١تهمات ) (ٕ)
 (.ْٕٖ/ّ(، ٖترير الفتاكم )ُِْٓ/ّ(، اإلسعاد )ٖٔٓ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ٖ)
 (.ْٕٖ/ّ(، ٖترير الفتاكم )ِِ/ْ(، التهذيب )ّّٓ/ٕانظر: الوسيط ) (ٗ)
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ما  ،(ِ)ًأصلو  (ُ)ليو ا١تصنفع تسليه العوض قبل قبض ا١تعوض ُب البيع كالشراء كغَتمهاً  ًك
بلمو اآلٌب بلـ أصلو (ّ)أفادهً  ؛ ألف رفع اليد عن ا١تاؿ ببل عوض نوع غرر كالسيد (ْ)دكفً 

 .(ٓ)ٓب ينقطع رعلقو عما ُب يده؛ ألنو قد يعود لًرقو ابلعجز
عن اجمللس كجـز ُب غَته ابٞتواز كعلل ذلك نأنو ابلعوض الغائب  (ٔ)وقيد ابن الرفعة

اف بثمنها كإف ٓب يكن بثمن النقد على  يعسر ضبطو، كلو أف يستقل ابلشراء نسيئو إفً 
 . (ٕ)ا١تذىب ا١تنصوص

: كجو شاذ، ال (َُ)قاؿ األذرعيأف يكوف بثمن النقد  (ٗ)كالقاضي (ٖ)واشَباط البغوي
بغنب كىبو كلو بثواب؛ ألنو إمنا يستحق رسليمو بعد  يتربع بنحو إبراء كشراء ابحملاابة كبيع

كالختبلؼ العلماء ُب قدره فقد  (ُُ)قبض ا١توىوب كىو ٦تنوع من رسليمو قبل القبض ١تا مر
 يقدره قاض نأقل من ا١توىوب. 

لو حيث ٓب أيذف لو السيد ُب  ومن مث لو قدره كانت بيًعا صحيًحا حيث ال غَته ىذاً 
ما رقرر،  يبيع مثبلن  )بنحو أجل(ا١تكارب إف شاء  )َخاَطَر(لو ُب ا١تراطرة  ()وإبذنوذلكً 

إبذنو أيضنا  )و(١تقابلو ُب السله أك غَته  )قبل قبض(للعوض أك ا١تعوض  )وتسليم(إليو 
 )ال(/أ[ إف شاء ٔتا شاء كُب نسرة بلفظ ا١تصدر عطفنا على أجل ْْٖ]ؿ/ )تَػبَػرََّع(

                                                 

 (.َّٓ/ّإخبلص الناكم ) (ُ)
 (.َٕٕانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ِ)
ره بعد بضعة أسطر. (ّ)  سيًذ
 (.َٕٕانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ْ)
 (.ٖٔٓ/َُ(، النجه الوىاج )ِٕٗ/ُِ) (، ركضة الطالبُتْٕٓ-ْٔٓ/ُّانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ّٗٗ/ًُِفاية النبيو ) (ٔ)
 (.ِّٔ/ٓ(، الغرر البهية )ْٔٓ/ُّ(، العزيز )ٕٕٓ/ّانظر: الشامل البن الصباغ ) (ٕ)
 (.ْٕٓ/ٖالتهذيب ) (ٖ)
 (.ْٕٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُِْٔ/ّانظر: اإلسعاد ) (ٗ)
 (.ِّٔ/ٓانظر: الغرر البهية ) (َُ)
ره قبل بض (ُُ)  عة أسطر.ًذ
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لًقن لو ألهنما يستعقباف الوالء كىو ليس من  بة()بعتق وكتاإال رربعو  يستثُب من ذلك
(أال كجود  )و(، (ُ)أىل يعُت كطء منو ألمتو كلو ٓب ينزؿ خبلفنا ١تا يومهو رعبَته  )َتَسرِّ

و األمة اب١تطلقة (ِ)ابلتسرم  )و(، (ّ)كإف جاز لو شراؤىا للتجارة لضعف ملكو كخوؼ ىبًل
أم: أصلو أك فرعو   )واشَبى بعضو(ه كأمتو عبد )وزوج(كاحدة أك ثنتُت  )نكح(إبذنو أيضنا 

أم: بعضو  )وفداه(ابالبن،  (ٓ)األعه كاألخص من رعبَت أصلو (ْ)ًما أفاده بتعبَته ابلبعض
عن أصلو أك فرعو كقبل كصيتو إما بغَت اإلذف فيمتنع  )واهتب من عليو نفقتو(أك أجن  

ض ١تا فيو من امتناع رصرفو فيو كمثلو نكاحو كرزكجيو ًقنو ١تا يًترب من ا١تؤف فيهما كشراؤه لبع
 . (ٔ)فداؤه كاهتابو كمن يلزمو نفقتو

سوابن فلو  أما من ال تلزمو نفقتو : ليس لو كال يعتق عليو بل (ٕ)وقيل انتهابولكونو قواين ًك
يتبعو رًقنا كحرية، كإمنا فدم ًقنو بغَت إذف لبقاء الرقبة لو ٓتبلؼ القريب فإنو مكارب عليو  

 ًما رقرر. 
سوة  )َكفََّر دباؿ(إبذنو أيضنا  )و( بغَت إذنو ال يكفر لو إال  )و(غَت عتق من إطعاـ أكً 
تسب كقبل  )دوف(فيؤديو أم:  (ٖ)ابلصـو ر فإٔتر كًا السيد رصرؼ ُب سائر ما عدا ما ًذ

أم: أصل أك فرع  )اشَبى بعض(ا٢تبة كالوصية كإذف ًقنو كاستصلحو بنحو فصد كحجامة ك
غَته من رقيقو وهتبلو أك ال )سيده( فإف عجز كصار للسيد عتق  (ٗ)كقبل الوصية بو كملكوً 

                                                 

 (.ِّٕ/ٓ(، الغرر البهية )ْٗٓ/ُّ(، العزيز )ِّْ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ُ)
 (.َٖٕانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ِ)
 (.ْٓٓ/َُ(، النجه الوىاج )َِٖ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ْٕٓ/ُّانظر: العزيز ) (ّ)
 (.َُّانظر: اإلرشاد )ص:  (ْ)
 (.َٖٕانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٓ)
 (.ْٔٗ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َِٖ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ْٕٓ/ُّانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.ِّٕ/ٓ(، الغرر البهية )ْٓٓ/ُّ(، العزيز )ّْٓ/ٕانظر: الوسيط ) (ٕ)
 (.َِٖ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ّٔٓ/ٕ(، الوسيط )ِّٕ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٖ)
 (.ِّٕ/ٓ(، الغرر البهية )ِِٖ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُٓٓ/ُّانظر: العزيز ) (ٗ)
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ما صرح بو أصلو بلمو ُب ابب العتق، كذلك قياسنا على ما لو  (ُ)عليوً  كأعقلو لفهمو منً 
 كرثو. 

أك أعقب مثبل شقصنا من ذلك ٔتعجز، كصار السيد كلو بتعجيزه فإنو  وكذا لو اشَبى
ما مر ُب العتقيعتق عليو ذلك الشقص لكن  ؛ ألنو دخل ُب ملكو قهرنا (ِ)ال يسرم عليوً 

؛ ألنو ٓب يقصد إال فسخ (ّ)كليس رعجيزه لو اختيارنا ١تلكو فبل يسرم عليو خبلفنا للبلقيٍت
ا١تكارب ٦تن جٌت عليو  )اقتص(دكف إذف السيد أيضنا )و( ، (ْ)الكتابة كا١تلك حصل ضمننا

 .(ٓ)ف ذلك من مصاّب ملكوأك على ًقنو كلو من ًقنو لًًقنو؛ أل
لو ٓب يقتلو ١تا مر ُب اٞتناايت، كلو العفو على ماؿ  (ٔ)، لو ملك أصلو فقتل ]ًقننا[نعم

، كليس لو بيع أبيو أك ابنو  العفو ٣تاانن  ً اف قدر احملاابة يساكم أرش اٞتناية أك يزيد كإالً 
 )َفَدى(دكنو أيضنا  و()، (ٕ)الذم يكارب عليو إذا جٌت على ًقن لو أخر جناية روجب ماالن 

الذم ال يكارب عليو إذا جٌت على السيد أك على أجن  ابألقل من  )عبده(ا١تكارب 
 األرش كقيمة العبد يـو اٞتناية.

اف العبد آبقنا فبل جيوز فداؤه بغَت إذف السيد  ويستثُب منو  ً كما اعتمده ما لو
 . (ٗ)ونقلو عن النص (ٖ)اإلسنوي

اف اٟتظ أنو  (َُ)لكن حبث األذرعي اف معلـو احملل مقدكرنا عليو ْتيث جيوز بيعو ًك إذاً 
                                                 

 (.َٖٕانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ُ)
 (.  َٗٔانظر: )ص:  (ِ)
 (.ّّْ/ْالتدريب ) (ّ)
 (.ُْٔ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َْْ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َُّْ/ّانظر: اإلسعاد ) (ْ)
 (.َْٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َّْ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ٖٕٓ/ُّانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ُُّْ/ّصل "قتا"، كىو رصحيف، كا١تثبت من اإلسعاد )ُب األ (ٔ)
 (.ُُّْ/ّ(، اإلسعاد )ٕٗٓ/ُّ(، العزيز )ّٕ/ٖانظر: األـ ) (ٕ)
 (.ِٔٓ/ٗا١تهمات ) (ٖ)
 (.ّٕ/ٖاألـ ) (ٗ)
 (.َْٓ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (َُ)
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 للمكارب ُب فدائو ٓب منع من فدائو. 
أف قطع طرؼ ابن سيده  )نَػْفَسُو(فدم أيضنا  )و(  )أبقل األمرين(إذا جٌت على أجن ً 
ورين ما مر (ُ)ا١تًذ هً   .(ِ)فإف ٓب يكن بيده ماؿ فللمجٍت عليو  رعجيزه ابٟتًا

تابتو، كللسيد فداؤه نأقل األمرين صيانة للكتابة، كيباع فإف  فضل منو شيء بقي علىً 
 ىذا حكه اٞتناية على األجن .

أك من يرثو السيد فإف أكجبت قصاصنا جاز استيفاؤه منو أك ماالن  فأما جنايتو على السيد
األجن  فيفدم نفسو ابألقل أي  ً ضنا على ابتداء أك ابلعفو عليو رعلق ٔتا ُب يده ألنو معو

ا١تعتمد فإف ٓب يكن بيده ماؿ فإف عجزه السيد صار ًقننا ٤تضنا كسقط عنو األرش ابلكلية 
ال نأقل األمرين خبلفيا ١تا  (ّ)لو ابلغنا ما بلغ )ابألرش من سيد(إف ٓب يعجز فدم نفسو  )و(

بلـ أصلو . )إف أعتق أبداء(ىذا  (ْ)يومهوً   للنجـو
يتو عليو ال رعلق لو برقبتو؛ ألهنا ملكو كإمنا رتعلق نأف كاجب جنا وفارؽ العبد األجنيب

، (ٓ)ٔتالو فيجب بكمالو على اٟتر ٓتبلفو ُب األجن  فإنو يتعلق هبا فجاز أف ال يزاد عليها
يفدم  )فمما يف يده فقط(السيد على النجـو أك أعتقو  )أبرأه(ٓب يعتق نأداء نأف  )وإف(

خبلفنا ١تا  (ٔ)ب[ شيء سقط كال يتعلق بذمتو/ْْٖلنفسو من السيد فإف ٓب يكن بيده ]ؿ/
بلـ أصلو  .(ٕ)يومهوً 

فتعلق ابألرش كىو الرقبة إبعتاقو إايه ألف التعلق ليس مقصورنا على  وإمنا مل ينظر إلتالفو
إذا جٌت  )و(الرقبة بل ىو متعلق هبا كٔتا ُب يده فسقط حيث ٓب يوجد ُب يده شيء، 

)سيد قتلو أو كجوابن نأقل األمرين  )فداه(أك أعتقو  ا١تكارب على غَت السيد فقتلو السيد
                                                 

 (.َُّ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ٖٕٓ/ُّ(، العزيز )ُْٖانظر: التنبيو )ص:  (ُ)
 (.  ْٕٕ)ص:  انظر: (ِ)
 (.َْٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َّْ/ُِ(، ركضة الطالبُت )َْٖ/ٖانظر: البياف ) (ّ)
 (.َٖٕانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ْ)
 (.ِّٖ/ٓ(، الغرر البهية )ٕٕٓ/ُّ(، العزيز )ْْٖ/ٖانظر: البياف ) (ٓ)
 (.ٓٔٓ/َُ(، النجه الوىاج )َّّ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ٕٕٓ/ُّانظر: العزيز ) (ٔ)
 (.َٖٕانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ٕ)
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إذا جٌت إنساف  )و(، (ُ)كلو إببرائو عن النجـو ؛ ألنو فوت متعلق بتعجيز اجملٍت عليو أعتقو(
أم: بسبب حصولو لو قبل األخذ  )تبعو بعتق(على مكارب فيعتق قبل أخذه األرش 

 ربعنا لو. (ِ)اٟتاكمسواء أحصل نأداء أك إبراء خبلفنا لشرح  )َأْرُشُو(
 : سبق قله. (ْ)حيث يتفهه مع أف ما فيو قيل (ّ)كعجيب من أيب زرعة
واقتضاه كالـ ، (ٕ)وارتضاه القفاؿ (ٔ)عن الشيخ أيب علي (ٓ)ووفاقًا ؼبا يف الروضة

تابة صحيحة ال فاسدة استتبع   (ٗ)واألصحاب (ٖ)الشافعي من أف السيد إذا أعتق ا١تكاربً 
ما صرحوا بوًسبو ككلده، كاألر   . (َُ)ش من ٚتلة الكسبً 
أف ا١تكارب يستقل بكل رصرؼ ال يستعقب كالء كال خطر فيو كال رربع  ودبا تقرر ُعلم

إجارة نفسو أك ًقنو فإذا عجز انفسخ العقد، كظاىر إطبلقهه ًصحت   ً كإف منعو السيد
.  اإلجارة كإف زادت مدهتا على مدة النجـو

 و قد يرٌؽ فتكوف ا١تنافع فيما زاد على السيد.منع الزايدة؛ ألن (ُُ)وعن ابن كج
                                                 

 (.ْٓٔ/ِ(، اإلقناع للشربيٍت )َّٔ/ِ(، فتح الوىاب )َِّ/ُِانظر: ركضة الطالبُت ) (ُ)
 (.ُْٕشرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص:  (ِ)
 (.ُّْْ/ّلنظر: اإلسعاد ) (ّ)
 (.ِّٗ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ْ)
 (.ِّْ/ُِركضة الطالبُت ) (ٓ)
 (.ِْٖ/ُّ(، العزيز )ِْٔ/ٖ(، التهذيب )ُّٔ/ُٗية ا١تطلب )انظر: هنا (ٔ)
صػػػاحب اإلفصػػػاح، كاحملػػػرر، كالعػػػدة ُب ، اٟتسػػػن بػػػن القاسػػػه أبػػػو علػػػي الطػػػربم: والشػػػيخ أبػػػو علػػػي ىػػػو 

تػػب ُب األصػػوؿ، درس ببغػػداد بعػػد شػػيرو أيب علػي بػػن أيب ىريػػرة، كأخػػذ عنػػو ا كىػػو ، لفقهػػاءا١تػذىب، ًك
 ق.َّٓ، روُب سنة أكؿ من جرد ا٠تبلؼ كصنفو

(، طبقػات الشػافعية البػن قاضػي َِٓ(، طبقػات الشػافعيُت )ص: ُّٔ/ُِانظر: سَت أعبلـ النػببلء ) 
 (.ُِٕ/ُشهبة )

 (.ُّْٓ/ّ(، اإلسعاد )ِّٓ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ِْٖ/ُّانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.ٖٓ/ٖاألـ ) (ٖ)
 (.ِْٕ/ْ(، شرح مشكل الوسيط )ْْٗ/ٖ، البياف )(ُٕٓ/ٕالوسيط ) (ٗ)
 (.ُّْٓ/ّ(، اإلسعاد )ّٕٗ/ٖ(، ْتر ا١تذىب )ِٕٗ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (َُ)
 (.ِٖٕ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ْْٓ/ُّانظر: العزيز ) (ُُ)
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 كجياب نأف األصل كالظاىر دكاـ ذلك. 
الكتابة الصحيحة إال فيما يستثٌت ٦تا أيٌب )وفاسدىا( هي أم:ً  كخرج  (ُ)أم: الكتابةً 

هبا الباطلة كالفرؽ بينهما أف األكٔب: ىي اليت رصدر من ٥تتار مطلق التصرؼ إبجياب كقبوؿ 
أف اشًتط  )لفقد شرط(ن عرض ٢تا الفساد بعوض مقصود لك من شركط العوض السابقةً 

وف القاضي ٜترنا أك خنزيرنا أك ٨تومها ٦تا  ذا أك حلوؿ النجه أك رعينو أكً  أف يشًتل منوً 
 .(ِ)يقصد

ن أك مع إًراهوالثانية : ىي اليت رصدر مع انتفاء رًي
(ّ) . 

الصحيحة  إذا تقرر ذلك  ً ا ليست مثلها ُب شيء من فإهن )ال الباطلة(فالفاسدة
انت قد رستعقب العتق فيما إذا صرح السيد فيها ابلتعليق كىو ٦تن  ورة كإفً  األحكاـ ا١تًذ
يصح رعليقو كذلك؛ ألنو ال يغتفر ُب الشرط رعاية لتشوؼ الشارع إٔب العتق ما ال يغتفر ُب 

ن كما أٟتق بو.  الًر
 )و(بسبب إًراه أحد ا١تتعاقدين،  أم: )إبكراه(أف البطبلف  صل إما  وعلم فبا تقرر

على أحدمها بصبا أك جنوف أك سفو أك فلس، كإفادة حكه األخَت من  )حجر(إما بسبب 
إما بسبب انتفاء ملك من لو العقد أك جرايف العقد على غَته عوض أك على  )و(، (ْ)زايدرو

 .(ٓ)ًدـ كحشرات  )عوض ال يقصد(
قد اإلجياب أك القبوؿ أك ٓب يوافق أحدمها : "أك اختلت الصيغة نأف ف(ٔ)قاؿ الشيخاف

نأنو إذا ٓب  صل اإلجياب كالقبوؿ ا١تتطابقاف  (ٖ)وتبعو اؼبصنف (ٕ)ونظر فيو أبو زرعةاآلخر"، 
                                                 

ره بعد بضعة أسطر. (ُ)  سيًذ
 (.َٕٓ/ٔتاج )(، مغٍت احملْٕٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُٕٓ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ِ)
 (.ُٕٓ/َُ(، النجه الوىاج )ُِّ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ْٕٔ/ُّانظر: العزيز ) (ّ)
 (.َِّانظر: اإلرشاد )ص:  (ْ)
 (.ْٕٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْٕٔ/ُّ(، العزيز )ُٓٓ/ٕانظر: الوسيط ) (ٓ)
 (.ُِّ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ْٕٔ/ُّانظر: العزيز ) (ٔ)
 .(َٖٓ/ّٖترير الفتاكم ) (ٕ)
 (.ٖٗٗ/ِانظر: ركض الطالب ) (ٖ)
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تابة بوصف ببطبلف كال فساد.  فبلً 
ذلك جيب أف  (ُ)ورده الشارح افً  ن فغَته من األًر اف لفقد ىذا الًر نأف البطبلف إفً 
أيضنا أك لتحصيل الصيغة صورة العقد فهي ٤تصلة لو كإف اختلت شركطها  رعقد معو الكتابة 

 ًالفورية كا١توافقة فيها. 
إذا ٓب يوجد إجياب كقبوؿ البد من سبق ما يدؿ عليهما فيما  صل ظن حصوؿ  وكذلك

ما فرقوا بينهما ىنا كغَت ىذه  (ّ)ًذلك فرقوا بينهما ُب اٟتج كالعارية كا٠تلع  (ِ)الكتابة، ًك
 بعة فبل فرؽ فيو بُت الباطل كالفاسد.األر 

حصر التفرقة ُب ىذه األربعة فاعًتضاه  (ٔ)أف النووي (ٓ)كاإلسنوي (ْ)وتوىم الزركشي
اإلجارة كا٢تبة فإهنا لو صدرا من ص   ل عقد غَت مضموفً  نأنو يتصور الفرؽ بينهما ُبً 

اان فاسدين ٓب جيب أك سفيو كرلفت العُت ُب يد ا١تستأجر أك ا١تتهب كجب الضماف كلوً 
ر  صحيحو ُب الضماف كعدمو، ٍب الفرؽ بينهما فيما ًذ ل عقدً   ً ضماهنما؛ ألف فاسد

مقر إذ فيهما؛ ألف مرادىه بو أهنما يقاببلف الصحة  (ٕ)/أ[ ال يناُب قوؿ األصوليُتْْٗ]ؿ/
ذلك كال يقدح ُب ذلك العتق مثبلن   ُب ا١تستلزمة لًترب سائر اآلهر ٓتبلفهما فإهنما ليساً 

الفاسدة ابألداء دكف الباطلة؛ ألف ذلك ١تعٌت آخر كىو رضمن الفاسدة التعليق دكف الباطلة 
ما مر كالبطبلف ُب اٟتج ابلردة كالفساد ابٞتماع ، (ٖ)كمن ٍب لو رضمنتو رررب عليها أيضاً 

 أك إبدخالو على عمرة جامع فيها.

                                                 

 /أ(.ُّٗشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ُ)
 (.ُِّ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ْٕٕ/ُّانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ْٕٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُّْٔ/ّ(، اإلسعاد )ُْٓ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ّ)
 (.ٖ-ٕ/ّا١تنثور ُب القواعد الفقهية ) (ْ)
 (.َٔ)ص:  كع على األصوؿالتمهيد ُب ٗتريج الفر  (ٓ)
 (.ٕٕدقائق ا١تنهاج )ص:  (ٔ)
 (.ٖ/ّ(، ا١تنثور ُب القواعد الفقهية )َّٕ/ُانظر: األشباه كالنظائر للسبكي ) (ٕ)
ره قبل بضعة أسطر. (ٖ)  ًذ
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رضمنو، كمن يقوؿ: ببطبلهنا  فيتصور ُب إعارة النقد فمن يقوؿ: بفسادىا وأما العارية
 .(ُ)لعدـ قبوؿ النقل ٢تا ال رضمنو

ذا  واعلم إف دخلت الدار أك إف أديت إٔبً  أف رعليق العتق إما أف ٗتلوا عن ا١تعاكضةً 
 كٓب يرد ا١تعاكضة فأنت حير كىذا الـز من اٞتانبُت. 

د لفوات صفة نعه، يبطل ٔتوت أحدمها دكف جنونو، كال يعتق ُب الثانية لو أبرأه السي
سب العبد قبل كجود الصفة للسيد  . (ِ)األداء ًك

أنو من الكتابة الباطلة، أك رعوض مقصود  (ّ)كإمنا جيرم ُب عقد بعوض غَت مقصود كمر
اهنا ُب  لكن اختل فيو شرط كىو الفاسدة كىي جائزة من اٞتانبُت كإف روفرت شركطها كأًر

ها نأداء العوض كُب سقوط نفقتو عن ُب حصوؿ العتق في )َكِهَي(الصحيحة كالفاسدة 
ما  )ال يف(، (ْ)السيد الستقبللو ابلتصرؼ، كجر الضمَت ابلكاؼ قليل  ً معاملتو لسيده

، خالفو (ٗ)والغزايل (ٖ)قبلو عن اإلماـ (ٕ)ونقلوقول، : كلعلو أمث قاال (ٔ)عن التهذيب (ٓ)نقاله
بلـ البغوم مفرع على ضعيف كريجح نأفً 
عن ا١تكارب أك بدؿ لو فبل  )َحطِّ(، كال ُب (َُ)

ما مر  ، كإذا (ُِ)، ك٧تومها غَت هبتة فله جيب اٟتط منها(ُُ)جيب فيها إذ اٟتط ىو األصلً 

                                                 

 (.ِْٓ/َُ(، النجه الوىاج )ٖٗ/ِللسبكي ) األشباه كالنظائر(،ّٖٔ/ّانظر: الوسيط ) (ُ)
 (.ْٖٕ/ُّ(، العزيز )ِْٗ/ٖ، البياف )(ِْٔ/ٖانظر: التهذيب ) (ِ)
 (.  ٖٕٓانظر: )ص:  (ّ)
 (.ٖٔٓ/ّ(، ٖترير الفتاكم )ُّْٔ/ّ(، اإلسعاد )ُٗٓ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ْ)
 (.ِّّ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ْٕٗ/ُّانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ِْٕ/ٖالتهذيب ) (ٔ)
 (.ِّّ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ْٕٗ/ُّانظر: العزيز ) (ٕ)
 (.َّٔ/ُٗانظر: هناية ا١تطلب ) (ٖ)
 (.ُٔٓ/ٕالوسيط ) (ٗ)
 (.ِِِ/ّ(، حاشية اٞتمل )ُٕٕ/ْ(، هناية احملتاج )َْٖ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (َُ)
 (.  ّٕٔانظر: )ص:  (ُُ)
 (.ِّٗ/ٓ(، الغرر البهية )ُّْٖ/ّ(، اإلسعاد )َُٓ/ُّانظر: العزيز ) (ُِ)
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فيمتنع عليو إال إبذف السيد؛ ألنو  )سفر(ال ُب  )و(ٓب جيب ٓب جيب بدلو الذم ىو ا١تبذؿ، 
ٓتبلؼ ذم الكتابة  ُب اٟتقيقة ُب يده فبل مكن ا٠تركج عن ضبطو كنظَته من غَت عقد الـز

يف كقد  الصحيحة فإنو ُب يد نفسو كالسيد ليستحق عليو ديننا مؤجبل كىو ال منع السفرً 
عن النجـو من السيد كأدل من الغَت  )إبراء(ال ُب  )و(، (ُ)يكوف معيننا على االًتساب

 )و(لفاسدة، ، كالتعليق ىو ا١تغلب ُب ا(ِ)رربعنا؛ ألف الصفة ا١تعلق عليها العتق ال ٖتصل هبما
ما مر )فطرة(ال ُب   ً ال ُب  )و(، (ّ)إذ ىي ُب الفاسدة على السيد كإف يلـز نفقتو

ككقف على الرقاب ككصيو أك نذر فبل يعطى ذكا الفاسدة من سهه  )زكاة(استحقاؽ 
ر إذ ال دين ُب ذمتو،  عن النجـو  )عتق ابعتياض(ال ُب حصوؿ  )و(ا١تكاربُت كغَته ٦تا ًذ

تياض عنها ُب الفاسدة ألف الصفة ال ٖتصل بو فبل يعتق فيها إال نأداء فبل يعتق ابالع
كما أفهمو كالـ النجـو للسيد ُب ٤تلها ٓتبلؼ الصحيحة بناء على صحة االعتياض 

 .من ىذا الباب (ٓ)ويف موضع (ْ)الشيخْب يف الشفعة
ه عن نص ونقلو  (َُ)وغّبىم (ٗ)والبلقيِب (ٖ)واألذرعي (ٕ)واإلسنوي (ٔ)واعتمده السبكي

بلـ  (ُِ)بناء على عدـ صحة االعتياض كىو ما رجحاه ىنا (ُُ)األـ  ً ُب موضع كاقتضاه

                                                 

 (.ِّّ/ُِركضة الطالبُت ) (،ّْٓ/ٖ(، البياف )ْٕٓ/ٖانظر: التهذيب ) (ُ)
 (.َٕٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْٕٗ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ْٖٕ/ُّانظر: العزيز ) (ِ)
 (.  ِّٕانظر: )ص:  (ّ)
 (.ٖٕ/ٓ(، ركضة الطالبُت )ْٕٗ/ٓانظر: العزيز ) (ْ)
 (.ِّْ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُْٖ/ُّانظر: العزيز ) (ٓ)
 (.ُُْْ/ّانظر: اإلسعاد ) (ٔ)
 (.ْٖٔ/ٗ)ا١تهمات  (ٕ)
 (.ِْٖ/ْ(، ٖتفة اٟتبيب )ُْٓ/ٖانظر: هناية احملتاج ) (ٖ)
 (.ّْٓ/ْالتدريب ) (ٗ)
 (.ِّٗ/ٓ(، الغرر البهية )ِْْ/ْ(، شرح مشكل الوسيط )َٖٓ/ٕانظر: الوسيط ) (َُ)
 (.ٗٔ/ٖاألـ ) (ُُ)
 (.ِِّ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ْٖٕ/ُّانظر: العزيز ) (ُِ)
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فتسوم الفاسدة كالصحيحة ُب ذلك كعلى األكؿ رفارؽ عدـ صحة االعتياض  (ُ)اٟتاكم
 عن ا١تٍسلىه فيو نأنو بيع كالنجـو ٙتن كاالعتياض عنو جائز.

ف قلنا بفساد مردكد نأف ا١تصرح بو ُب يعتق ابالعتياض كإ :(ِ)وقوؿ بعض شراح اغباوي
 العزيز خبلفو. 

للفاسدة إذ لو ذلك فيها فقط كلو بغَت  )بفسخ سيده(أم: انفساخ  )فسخ(ال ُب  )و(
بلـ أصلو  ً ٞتوازىا حىت من جهتو ٓتبلؼ الصحيحة كُب  (ّ)إذف القاضي خبلفنا ١تا يومهو

 . (ْ)اٟتقيقة ال عقد ُب الفاسدة بفسخ
ما ال يفسخ  (ٓ)]إجراء أحكامو[ واؼبراد ابلفسخ  ً عليها أما ا١تكارب فبل يفسرها

حيث قاؿ: إنو ال يتمكن من رفع الكتابة كفسرها كلو  (ٔ)الصحة كبذلك صرح الرافعي
/ب[ ْْٗفاسدة كإمنا يعجز نفسو كالسيد بفسخ إف شاء، كال أالفو إطبلقهه جواز ]ؿ/

من جوازىا منو ٤تموؿ على رعجيزه الفاسدة من اٞتانبُت كالصحيحة من جانب العبد ال 
جواز فسرو ٢تا. كأفهه  (ٕ)نفسو ا١تؤدم إٔب انفساخها إف شاء السيد، كصوب اإلسنوم

 انفساخها ابلفسخ أنو ال عتق ابألداء بعد ذلك الررفاعها.
ذلك (ٖ)وقوؽبم : التعليق ال يقبل اإلبطاؿ ابلقوؿ ٤تلو ُب التعليق ا١تستقل كما ىنا ليسً 

ضمن معاكضة للسيد الرجوع عنها كبو يررفع شرعنا فَترفع حكه التعليق ا١تبٍت فإنو كقع ُب 
ما رقرر  )موتو(بسبب  )و(عليها،  أم: السيد ٞتوازىا حىت من جهتو ٓتبلؼ الصحيحةً 

                                                 

 (.َٕٗاٟتاكم الصغَت )ص:  (ُ)
 (.َِٕشرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص:  (ِ)
 (.َٕٗانظر: اٟتاكم الصغَت )ص:  (ّ)
 (.ِّٗ/ٓ(، الغرر البهية )ُُْْ/ّ(، اإلسعاد )ْٖٔ/ُّانظر: العزيز ) (ْ)
 (، كىو األقرب.ٖٕٓ/ّ"، كا١تثبت من فتح اٞتواد )إجزاء إمكانوما بُت ا١تعكوفتُت ُب األصل " (ٓ)
 (.ْٖٔ/ُّالعزيز ) (ٔ)
 (.ْٖٖ/ٗهمات )ا١ت (ٕ)
 (.َْٖ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِّْ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ُْٖ/ُّانظر: العزيز ) (ٖ)
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 .(ُ)كلتعذر األداء إليو ا١تعلق بو العتق كإف كقع لوارثو
اف قاؿ: إف أديت إٕب أك إٔب كارثي من بعدم فأنت نعم حير عتق ابألداء إليو، إفً 

(ِ) ،
أم: اٟتجر على  )حجره(بسبب  )و(، (ّ)أما موت العبد فتنفسخ بو الصحيحة كالفاسدة

 . (ْ)السيد بسفو أما حجر ا١تفلس فبل ربطل بو الفاسدة بل يباع ُب الدين كابلبيع ربطل
اف قياس ىذا أك قياس  )جنونو(بسبب  )و( أم: السيد دكف جنوف العبد كإغمائو كإفً 

بنحو بيع أك ىبة  )وتصرفو فيو(، (ٓ)جوازىا من اٞتانبُت أنو ال فرؽ لتشوؼ الشارع ُب العتق
فاررو كيلغوا ذلك ُب الصحيحة كإفادة حكه غَت اإليصاء  أك إيصاء أك رىن أك إعتاؽ عنً 

 .(ٔ)من زايدرو
 الفاسدة لعدـ كجود الصفة (ٕ)النجـو عن كقتها فبل يعتق بو ]ذك[ )تعجيل(ال ُب  )و(

ا١تعلق عليها كقد مر أف ا١تغلب فيها جانب التعليق كمن ٍب ٓب يعتق إال نأداء النجـو للمالك 
ما مر يلو ككارثو ما ٓب يتعرض لوً  العتق ابألداء  )نية تعليق(ال ُب  )و( ،(ٖ)ُب كقتها دكف ًك

ا إذ ال  صل التعليق ُب الفاسدة إال بصريح لفظو ٓتبلفو ُب الصحيحة فإنو إذا جرل عقدى
ما مر  .(َُ)، كىااتف من زايدرو(ٗ)كنول رعليق العتق ابألداء صحً 

)إىل من السيد على ا١تكارب إذا أدل ا١تسمى ُب الفاسدة كعتق  )رجوع(ال ُب  )و( 
ا١تكارب يـو العتق كال منو على السيد إٔب ما أداه إليو إف كجده كإال فإٔب مثل ا١تثلي  قيمة(

                                                 

 (.ِٕٓ/َُ(، النجه الوىاج )ْْٗ/ٖ(، البياف )ُٗٔ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ُ)
 (.َٖٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َّٕ/ِ(، فتح الوىاب )ِّٓ/ُِانظر: ركضة الطالبُت ) (ِ)
 (.ٖٔٓ/ّ(، ٖترير الفتاكم )ُٓٓ/ُّ(، العزيز )ُٗٓ/ٕانظر: الوسيط ) (ّ)
 (.ُُٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َّٕ/ِ(، فتح الوىاب )ُّٕ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ْ)
 (.ِّٕ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ّْٗ/ٖ(، البياف )ِْٖ/ٖانظر: التهذيب ) (ٓ)
 (.َِّانظر: اإلرشاد )ص:  (ٔ)
 (، كىو الصواب.ٖٕٓ/ّاد )ُب األصل "دكف"، كا١تثبت من فتح اٞتو  (ٕ)
 (.  ّٖٕانظر: )ص:  (ٖ)
 (.  ّّٕانظر: )ص:  (ٗ)
 (.َِّانظر: اإلرشاد )ص:  (َُ)
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ما لو رلف كقيمة ا١تتقـو كقد يقتضي اٟتاؿ ا لتقاص فهذا الًتاجع من خصوصيات الفاسدةً 
ا١تبيع بيعنا فاسدنا ُب يد ا١تشًتم فإنو يرجع على البائع ٔتا أدل كيرجع عليو البائع ابلقيمة 

اف متقومنا  . (ُ)حيثً 
كإمنا اعتربت قيمتو يـو الكتابة ُب الصحيحة إذا كردت على عُت احتيج إٔب قسمة 

د ىو كقت اٟتيلولة ُب الصحيحة كىنا اٟتيلولة ال ٖتصل إال العوض عليهه ال يـو العق
ألنو أراد بو استقبللو برد العقد ُب الفاسدة  ؛: "كرد القاضي"(ّ)، كحذؼ قوؿ أصلو(ِ)ابلعتق

دكف الصحيحة ٓب يصح إذ ال يستقل فيها بذلك كأف السيد يتوقف فسرو على رفع األمر 
 قبلؿ بذلك. أف لو االست (ْ)إليو ٓب يصح أيضنا ١تا مر

بلمهما ُب الفلس كالكفارة يدؿ  أصلو ُب الفرؽ بينهما ُب اٟتصر؛ ألفً  رهً  كليس ما ًذ
تابة  على أنو بقي منذ ذلك فركع أخرل فمنها أنو ال  ـر بو على السيد السفر كلو ٔتكاربوً 
 فاسدة إٔب دار اٟترب، كال النظر إليها ككطؤىا ال حىد بو كال رعزير كال مهر، كال رصح
يل السيد ُب قبضها، كال العبد ُب أدائها، كلو رعجيزه كإف ٓب  ضر،  ، كال رًو حوالتو ابلنجـو
كال  الفو لو اختلفا فيما يقتضي التحالف، كلو اشًتل من يعتق على سيده عتق ُب 
ا كال أرش لو ّتنابة السيد عليو، كلو منعو من صـو  اٟتاؿ، كأرش جنايتو رتعلق برقبتو أبدن

 ً تبًعا  (ٓ)ذكرىا الشارحالًقن، كال يصح التقاطو، كيفًتؽ أيضنا ُب كجوه أخرل الكفارة
 .(ٕ)وغّبه (ٔ)للبلقيِب

                                                 

 (.َٗٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َّّ/ٓ(، الغرر البهية )ْٓٗ/ٖانظر: البياف ) (ُ)
 (.َْٖ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ّٕٓ/َُ(، النجه الوىاج )ُْٖ/ُّانظر: العزيز ) (ِ)
 (.َٕٗغَت )ص: انظر: اٟتاكم الص (ّ)
 (.َٕٔانظر: )ص:  (ْ)
 /أ(.ِِّشرح اإلرشاد للجوجرم )ؿ/ (ٓ)
 (.ْٓٓ/ْالتدريب ) (ٔ)
 (.ُْٖ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ٖٔٓ/ّ(، ٖترير الفتاكم )ُْْٓ/ّانظر: اإلسعاد ) (ٕ)
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 باب يف أحكام أمهات األوالد
أم: أمة كطئها سيدىا كطئنا حبلالن أك حيرنا ما لكوهنا مزكجة أك ٤ترمة أك مسلمة  )من(

افر أك لغَت ذلك ٍب  أم: ظهر فيو ٗتطيط التصوير كلو  )متخطط(ػػولد )بػػ(كلو  )أتت(كىوً 
٢تا كلو مبعضنا أك سفيهنا أك مكرىنا أك  )إحباؿ سيد(ػػسبب )بػػ(/أ[ َْٓللقوابل خاصة ]ؿ/
لكن  (ْ)كابن الرفعة (ّ)ورجحو البلقيِب، (ِ)والغزايل ،(ُ)كما قالو اؼباوردي٣تنوانن أك مفلسنا 

ره كىو انئه خبلفو كإف استد (ٕ)كالسبكي (ٔ)والزركشي (ٓ)رجح األذرعي خلت ماءه أك ًذ
لها أك بعضها كٓب يتعلق هبا حق الغَت   ً ٔتورو من رأس ا١تاؿ مقدما عتقها  )عتقت(ملكها

 على حقوؽ الغرماء. 
، كيوافقو قوؿ (ٗ)"أعتقها ولدىاأـ إبراىه: " (ٖ)فلما صح من قولو ملسو هيلع هللا ىلص ُب مارية أما عتقها
، فإف ذلك ظاىر (َُ)"ما ترؾ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص دينارًا وال درمًها وال عبًدا وال أمة: "عائشة اهنع هللا يضر

                                                 

 (.ٕٓ/ٔاٟتاكم الكبَت ) (ُ)
 (.ّْٓ/ٕالوسيط ) (ِ)
 (.ِْٔ/ْالتدريب ) (ّ)
 (.ِْٕ/ًُِفاية النبيو ) (ْ)
 (.ْٖٔ/ٓ(، حاشية اٞتمل )ُٔٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َٕٓ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٓ)
 (.ُٔٓ/ِالديباج ) (ٔ)
 (.ِْٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ُٔٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )َّٗ/ِانظر: فتح الوىاب ) (ٕ)
، أىػداىا لػو ا١تقػوقس صػاحب اإلسػكندرية، كأـ كلده إبػراىيه مارية بنت مشعوف موالة رسوؿ ل ملسو هيلع هللا ىلصىي  (ٖ)

 .كدفنت ابلبقيع، ، كذلك ُب احملـر من سنة ست عشرةه ُب خبلفة عمر بن ا٠تطاب روفيت
   .(َُّ/ٖ(، اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة )ِّٓ/ٕ(، أسد الغابة )ُُِٗ/ْانظر: االستيعاب ) 
(، كالػػدارقطٍت ُب ُِٔٓبػرقه  ُْٖ/ِ) ابب أمهػات األكالد، ًتػاب العتػػقأخرجػو ابػن ماجػػة ُب سػننو،   (ٗ)

ه ُب ا١تسػػتدرؾ )ِّّْبػػرقه  ُِّ/ٓسػػننو )  َٖٓ/َُ(، كالبيهقػػي ُب سػػننو الكػػربل )ِّ/ِ(، كاٟتػػًا
 (.ُِْٖٕبرقه 

 (.ُٖٔ/ٔكاٟتديث ضعفو األلباين ُب إركاء الغليل ) 
 (.ُِٖٖٕبرقه  ُٖٓ/َُ(، كالبيهقي ُب سننو الكربل )ُِٗٓٓبرقه  ّّٔ/ِْمسنده ) أخرجو أٛتد ُب (َُ)
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 ُب عتق مارية.
اف لنيًقل واحتماؿ أنو أعتقها يف حياتو بعيد  ً كمن قولو: أما أمة كلدت من  ،(ُ)إذ لو

، كمن هنيو عن بيع (ِ)أك قاؿ من بعده كرٔتا قا٢تما ٚتيعا سيدىا فهي حيرة عن دبر منو
ا سيدىا ما داـ حينا فإذا مات يستمع هب أمهات األكالد كقاؿ: "ال يبعن كال يوىنب كال يورثن

 .(ّ)فهي حرة"
إال أف يعتقها قبل  أديا امرأة ولدت من سيدىا فإهنا إذا مات ُحرة: "(ْ)ك٠ترب الدارقطٍت

لها ضعيفةموتو  لكن بعضها يقوم بعضا فتكوف حجة. (ٓ)"، كلو طرؽ أخرً 
جاء رجل من األنصار فقاؿ: اي رسوؿ ل ًإانَّ نيًصيبي  (ٕ)كغَته (ٔ)برارمخرب الويؤيده 

                                                                                                                                          

( مػػن ُْْٔبػػرقه  ُٓ/ٔ) ابب مػػرض النػػ  ملسو هيلع هللا ىلص ككفارػػو، ًتػػاب ا١تغػػازمكأخرجػػو البرػػارم ُب صػػحيحو،   
ا، كال أمػػة، إال ، كال عبػػدن كال درمهػػا مػػا رػػرؾ رسػػوؿ ل ملسو هيلع هللا ىلص دينػػارا،"، قػػاؿ: ه عمػػرك بػػن اٟتػػارثحػػديث 

بها، كسبلحو، كأرضن  اف يًر  ".ا جعلها البن السبيل صدقةبغلتو البيضاء اليتً 
بػػرقه  ُِٔٓ/ّ) ابب رػػرؾ الوصػػية ١تػػن لػػيس لػػو شػػيء يوصػػي فيػػو، ًتػػاب الوصػػيةكمسػػله ُب صػػحيحو،   

، كال شػاة، كال بعػػَتا، مػا رػرؾ رسػوؿ ل ملسو هيلع هللا ىلص دينػارا، كال درمهػا"، قالػت: اهنع هللا يضر عائشػة( مػن حػديث ُّٓٔ
 ".كال أكصى بشيء

 (.ُٓٓ/ٔاحملتاج )(، مغٍت َٔٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ّٖٓ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ُ)
 (.  َُِٗبرقه  ِٖ/ٓأخرجو أٛتد ُب مسنده ) (ِ)
(، ِْْٕبػػػػػرقه  ِّٔ/ٓ(، كالػػػػػدارقطٍت ُب سػػػػػننو )ُِٕٖبػػػػػرقه  ُُِٕ/ٓأخرجػػػػػو مالػػػػػك ُب ا١توطػػػػػأ ) (ّ)

 (.ُِّٕٔبرقه  ْٕٓ/َُكالبيهقي ُب سننو الكربل )
 ".   ضعيف مرفوعا ( "ُٖٖ/ٔقاؿ األلباين ُب إركاء الغليل ) 
 (.ِّْٔبرقه  ِِّ/ٓدارقطٍت ُب سننو )أخرجو ال (ْ)
 (.ِّٔ)ص:  ضعيف اٞتامع الصغَت كزايدروكاٟتديث ضعفو األلباين ُب  
 (.ِْٖ/ٖ(، هناية احملتاج )َُٓ/ّ) فيض القديرانظر:  (ٓ)
 (.ِِْٓبرقه  ُْٖ/ّ) ابب من ملك من العرب رقيقا، ًتاب العتقأخرجو البرارم ُب صحيحو،   (ٔ)
 (، كالنسائي ُِِٕبرقه  ِِٓ/ِ) ابب ما جاء ُب العزؿ، ًتاب النكاح سننو،  أخرجو أبو داكد ُب (ٕ)

 َُٗ/ُٖ(، كأٛتػػػد ُب مسػػػنده )ََْٗبػػػرقه  ِِٓ/ٖ، ابب )ًتػػػاب عشػػػرة النسػػػاءُب سػػػننو الكػػػربل،  
 (.ُُْٕٔبرقه 
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ينا بػٍ ب  األىٍٙتىافى، فىكىٍيفى رػىرىل ُب العىٍزًؿ؟ فػىقىاؿى ك ، سى ، ما من ْفَعُلواَا َعَلْيُكْم َأْف اَل تػَ م" ملسو هيلع هللا ىلص ٨تًي
 ".نسمة كائنة إىل يـو القيامة إال وىي كائنة

تب عمر (ُ): ك٨تب األٙتاف يدؿ على منع بيع أـ الولد كقد أقره ملسو هيلع هللا ىلص على ذلكوقولو ، ًك
  .(ِ)"ال رباع أـ حير كأنو قطيعة كأنو ال  ل"ه إٔب اآلفاؽ 

من ٓب يظهر فيو ٗتطيط نأف ألتقت علقو أك مضغة ال رصوير فيها ظاىرنا  وخرج دبتخطط
ما ال جيب هبا غره كال خفينا فبل استيبلد هبا كإف قاؿ القوابل: لو بقيت لتصورت،ً 
(ّ) . 

ائ  ائ  ژ قولو رعأب:  ألهنا منوطة بوضع اٟتمل بنص وإمنا انقضت العدة  ا

كىو يصدؽ عليها مع ٖتصيلها ا١تقصود منو كىو براءة الرحه، كأمية  (ْ)اآليةژ ...ەئ
انت الغرة مثلها ال  الولد منوطة ُب األحاديث السابقة ابسه الولد كىو غَت صاؼ عليها ًك

ون و من رأس مثل العدة؛ ألف األصل براءة الذمة فبل رشغلها إال إذا ريقنا اسه الولد، كأماً 
اف استيبلد   ً ا١تاؿ فؤلف اإليبلد ٔتنزلة استهبلؾ اإلنساف مالو كانفاقو ُب اللذات كمن ٍب

استيبلد الصحيح ُب ذلك كما فكاف إيصاؤه هبا من الثلث لغوا  (ٓ)ا١تريض ُب مرض ا١توتً 
 .(ٔ)حبثو الزركشي

ف ىذه ُب ١تا مر ُب حجة اإلسبلـ إال أف جياب عنو أخذنا ٦تا رقرر نأ وقد يستشكل
 .(ٕ)حكه ا١تتلفة فبل كجود ٢تا بتعديو حىت رزاحه الوصااي ٓتبلفو

                                                 

 (.ُٓٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ْٖٓ/َُ(، النجه الوىاج )َّٗ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ُ)
بػػػػػرقه  ٕٕٓ/َُ(، كالبيهقػػػػػي ُب سػػػػػننو الكػػػػػربل )َّٖٕبػػػػػرقه  ْٔٗ/ًِه ُب ا١تسػػػػػتدرؾ )أخرجػػػػػو اٟتػػػػػا  (ِ)

ُِّٕٕ.) 
ه ككافقو الذى .  انظر    (.َٗٗ/ٔ) سلسلة األحاديث الصحيحةكاألثر صححو اٟتًا
 (.ُٔٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ٖٔٓ/َُ(، النجه الوىاج )ٖٓٓ/ُّانظر: العزيز ) (ّ)
 (.ْسورة الطبلؽ، اآلية ) (ْ)
(، أسػػػػػٌت ا١تطالػػػػػب ٕٗٓ(، شػػػػػرح اٟتػػػػػاكم الصػػػػػغَت للقونػػػػػوم )ص: َُّ/ُِانظػػػػػر: ركضػػػػػة الطػػػػػالبُت ) (ٓ)

(ْ/َٕٓ.) 
 (.ُٔٓ/ِالديباج ) (ٔ)
 (.ّْٗ/ٖ(، هناية احملتاج )َُٕ/ْ(، مغٍت احملتاج )َٕٓ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ٕ)
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وهنا زكجتو األمة فبل إيبلد بو كإف  وخرج ابلسيد  ً إحباؿ غَته بزان أك نكاح أك شبهة
 .(ُ)ملكها قبل الوضع؛ ألهنا علقت منو برقيق كاالستيبلد إمنا يثبت ربعنا ٟترية الولد

ذا لو أحبل بشبهة  ، يعتق عليو كلده منها ُبنعم  غَت الزان إذا ملكو لثبوت نسبو، ًك
ونو اشًتل أمة شراء فاسدنا  ونو غَت ٤ترمة أمة أكً  ًوهنا أمتو أك زكجتو اٟترة أك بسببً 
ظاانن صحتو؛ ألف الولد كإف انعقد حيرنا إال أهنا ٓب رعلق بو منو كىي ُب ملكو فأشبو علوقها بو 

ما لو أعتق ًقن الغَت منو بنكاح أك زان؛ كألف االستيبل د ٓب يثبت حاالن فبل يثبت بعد ا١تلكً 
بل من الكتابة كالتدبَت ال يثبت ُب ملك الغَت حاالن كال مآال فكذا   ً ٍب ملكو؛ كألف

 .(ِ)األكالد
من قولو: "سيد" إحباؿ استثٌت أمة ابن ٓب يستولدىا أك سيد أمة ميكارىًبًة؛ ألف  وال يستثُب

ما مرذلك األب ملكها قبل اإل ُب السيد لو بشبهة قوية ُب ماؿ ا١تكارب فليسا  (ّ)حباؿً 
 نأجنبيُت. 
ما مر وخرج ابٟتير إحباؿ السيد ا١تكاربة فبل إيبلد بوً 

ُب الكتابة، كلو نذر التصدؽ  (ْ)
رج من الثلث ٓب ينفذ ]ؿ/ /ب[ إيبلدىا لتضمنو َْٓنأمة أك ٙتنها أك ادعى إبعتاؽ أمة ٗتي

ره البلقيٍتإبطاؿ حق ل رعأب ك    .(ٓ)إبطاؿ الوصية. ًذ
من غَته بنكاح أك زان أك شبهة يقتضي رقو  )ولدىا(إذا عتق ا١تستولدة ٔتورو عتق  )و(

أم:  )دبوتو(أم: بعد اإلرياف اب١تترطط ا١تفهـو من أرت  )بعده(إذا حدث انعقاده من 
السيد أيضنا ربعنا ٢تا أما كلدىا منو فيعقد حيرنا إٚتاعنا
(ٔ). 

بعده ا١توجود قبلو فبل يثبت لو حكمها كال يعتق ٔتوت السيد، كلو بيعو كخرج ب

                                                 

 (.ُٔٔ/ِ(، اإلقناع للشربيٍت )ُِّ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ٖٗٓ/ُّانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ّْْ/ٖ(، هناية احملتاج )َٗٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )َٗٓ/ُّانظر: العزيز ) (ِ)
 (.ّْٖانظر: )ص:  (ّ)
 (.  ِٕٕانظر: )ص:  (ْ)
 (.ّْٔ/ْالتدريب ) (ٓ)
 (.ُْٓٓ/ّ(، اإلسعاد )ْٕٗ/َُ(، ا١تغٍت البن قدامة )ُِٕ/ِانظر: اإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع ) (ٔ)
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اف ملكو ٟتصولو قبل أف يثبت حق اٟترية لؤلـ  ً ، كعطف كلدىا على الضمَت (ُ)إذا
ور ٔتورو (ِ)ا١ترفوع ا١تستًت من غَت أتًيد كال فصل ضعيف ، كرعتق ىي ككلدىا ا١تًذ

؛ ألف االستيبلد منزؿ منزلة ا١تعتق (ّ)أك قتلو كلدىا استعجاالن للعتق )وإف قتلتو(
قتل   ً بدليل سرايتو إٔب نصيب الشريك فله يقدح فيو القتل كإف حـر بعد نفوذه

 )كمدبر(عتيق من أعتقو، كا١تستولدة ُب ربعيو كلدىا ٢تا كعدـ أتثَت قتلها للسيد 
ال  ً ا على االستيبلد ال يقاؿ: إمنا نزؿ عتق قتل سيده فيعتق ٔتورو كإف قتلو قياسن

للزكمو فكيف يلحق بو التدبَت مع جوازه ألان نقوؿ: رشوؼ الشارع للعتق سامح ُب 
 . ذلك

ا١تستولدة ُب  )و(أف ا١تدبرة يتبعها كلدىا الذم قارف دكف اٟتادث على ا١تعتمد،  (ْ)ومر
دائن لو دين مؤجل قتلو مدينو ليحل دينو فبل يؤثر ذلك ُب  )حلوؿ عدـ أتثَت قتلها للسيدً 

عليو بل  ل ٔتورو ألف اٟتظ ١تن عليو الدين ُب اٟتلوؿ ابلقتل لكونو أقرب إٔب براءة  لو دين(
كبو فارؽ حرماف القارل إرث مقتولو؛ ألنو ال حظ لو ُب القتل إذ ا١تيت ال يثاب ، (ٓ)ذمتو

على ما أخذه كرثتو ككجهو أهنه إمنا أخذكا ذلك قهرنا عليو كإف فرض أنو ٚتيعو بقصدىه؛ 
 و ٢ته.ألنو ٓب يعط
"كٓب يتعلق هبا حق للغَت" ا١ترىونة إذا أحبلها راىنها ا١تعسر بغَت  (ٔ)بقوٕب: فيما مر وخرج

ًما قدمو ا١تصنف بل إذا ٓب يكن لو ما يفي بدينو يبعث   (ٕ)إذف ا١ترهتن فبل ينفذ استيبلده
 لوفائو من ٙتنها. 

                                                 

 (.ُُّ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ٕٖٓ/ُّ، العزيز )(ْٕٖ/ٖانظر: التهذيب ) (ُ)
 (.ٖٖٔ/ّ(، ٖترير الفتاكم )ُْْٓ/ّانظر: اإلسعاد ) (ِ)
 (.ِّْ/ٖ(، هناية احملتاج )ٖٓٓ/َُ(، النجه الوىاج )َُٕ/ٔانظر: ركضة الطالبُت ) (ّ)
 (.  َٕٔانظر: )ص:  (ْ)
(، أسػػػػػػٌت ا١تطالػػػػػػب ِٕٔ (، شػػػػػػرح اٟتػػػػػػاكم الصػػػػػػغَت للقونػػػػػػوم )ص:َُٖ/ٔانظػػػػػػر: ركضػػػػػػة الطػػػػػػالبُت ) (ٓ)

(ّ/ّّ.) 
 (.  ٕٓٔانظر: )ص:  (ٔ)
 (.ِْٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ُْٔٓ/ّ(، اإلسعاد )َِٓ/ٖانظر: البياف ) (ٕ)
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قبتها ماؿ إذا أحبلها أيضنا عود االستيبلد بعودىا إٔب ملكو، كاٞتانية ا١تتعلق بر  ومر
ًما قدمو ا١تصنف بل إذا ٓب يكن لو   (ُ)سيدىا ا١تعسر بغَت إذف ا١ترهتن فبل ينفذ استيبلده

 فإهنا رباع ٟتق اجملٍت عليو. 
ة ا١تتعلق  أما إذا تعذر وفاؤه من غَتىا كيعود استيبلدىا بعودىا إٔب ملكو أيضنا، كأمة الًًت

، كمثلها مرىونة مات راىنها كال كارث لو سول أبيو (ِ)هبا دين إذا أحبلها الوارث ا١تعسر
 فأحبلها أبوه ا١تعسر ألنو خليفة ا١تورث فنزؿ منزلتو.

استكمل رسع سنُت ٍب كطئها فأرت بولد ألًثر من ستة أشهر ٟتقو كال  وأمة صيب
ركه ذا ًذ  .(ّ) كه ببلوغو ًك

 كقضية عدـ ثبوت استيبلده.
 ت استيبلده كبلوغو.كقاؿ: بل يثب (ْ)وانزع فيو البلقيِب

كقد جياب نأف النسب  تاط لو كيثبت ابالحتماؿ أال ررل أنو يكتفي فيو بقرينة الفراش 
ل من االستيبلد كالبلوغ فبل يثبت ابالحتماؿ بل البد من ٖتقق  مع إمكاف اإلٟتاؽ كأماً 

 سببو كٓب يوجد االنفكاؾ بُت التبلزمُت لعارض.
ة بُت موسرين أر )وعتقت( ل منهه ٍب قاؿ ًيل: أان أكلدهتا أكالن أمة مشًًت ت بولد منً 

أم: قبل غَته منهه؛ ألهنا  )قبل(٢تا  )إيالًدا(منهه  )دبوت شركاء موسرين ادعى كل(
 مستولدة ابرفاقهه. 

                                                 

 (.ّْٗ/ِ(، مغٍت احملتاج )ُْٔٓ/ّ(، اإلسعاد )َُْ/ٕانظر: ركضة الطالبُت ) (ُ)
 .(ُٕٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُْٖ/ٕ(، النجه الوىاج )ِْ/ٖانظر: العزيز ) (ِ)
 (.َّْ/ٖ(، هناية احملتاج )ُٕٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُْٕٓ/ّانظر: اإلسعاد ) (ّ)
(، اإلقنػػػػػػاع للشػػػػػػربيٍت َٕٓ/ْ(، حاشػػػػػػية الرملػػػػػػي علػػػػػػى أسػػػػػػٌت ا١تطالػػػػػػب )ُْٕٓ/ّانظػػػػػػر: اإلسػػػػػػعاد ) (ْ)

(ِ/ٔٓٗ.) 
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ل منهه ٤تتمل؛ ألف الغرض رقارب األكالد ُب السن كال أكلوية ألحدىه   ً كصدؽ
ل من مات  منهه عتق قدر نصيبو؛ ألنو مقر ٔتوجب عتقو فيؤمركف ٚتيعنا ابإلنفاؽ عليها ًك

ة مدع انتقاؿ ا١تلك إليها ابلسراية فبل ملك نصيب غَته  ل من الباقُت معًتؼ لو ابلشًر ًك
لها  بُت كرثتهه إٔب ظهور  )وقف الوالء(لكن  )و(ٔتجرد دعواه فإذا ماروا ٚتيعنا عتقتً 

 . (ُ)اٟتاؿ
ل نصيب منها ١تالكو فإذا ماروا   تيالدمعسرين فيثبت االس/أ[ ُُٓ]ؿ/ أما إذا كانوا ُبً 

ل على ما  اف بعضهه موسرنا حلفً   ً ًاف الوالء بُت عصباهته ْتسب أنصبائهه، فإف
 . (ِ)يدعيو اآلخر عليو كيثبت االستيبلد ُب نصيبو ببل نزاع

إمنا ىو ُب نصيب ا١تعسر فنصف نفقتها على ا١توسر كنصفو اآلخر بينهما ٍب إف  والنزاع
ا١توسر عتق نصيبو ككالؤه لعصبتو فإذا مات ا١تعسر بعده عتق نصيبو ككقف كالؤه سبق موت 

لها ككالؤىا  بُت عصبتهما أك موت ا١تعسر ٓب يعتق منها شيء فإذا مات ا١توسر بعده عتقتً 
 .(ّ)نصفها لعصبتو ككقف كالء ابقيها

اهنا فإذا ًل من موسرين أك موسر كمعسر سبق اآلخر فيتحالفاف ٍب ينفق  وأما لو ادعى
مات أحد ا١توسرين ٓب يعتق نصيبو الحتماؿ صدقو، كيعتق نصيب اٟتي إلقراره، كيوقف 
لها نصفها  لها ككقف كالء الكل، أك ا١توسر قبل ا١تعسر عتقتً  كالؤه فإذا مات عتقتً 
١تورو ككالؤه لعصبتو كيضبط ا١تعسر إلقراره ككقف كالؤه، أك ا١توسر قبل ٓب يعتق منها شيء 

لها ككالء نصيبو لعصبتو كالء نصيب ا١تعسر الحتماؿ   ً سبق ا١توسر فإذا مات عتقت
اان معسرين فكما مر(ْ)موقوؼ ل: أان أكلدهتا أكالن . (ٓ)، كلوً   فيهما لو قاؿً 

                                                 

 (.ََّ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ِٗٓ/ُّ(، العزيز )ْْٓ/ٕانظر: الوسيط ) (ُ)
 (.ٕٔٔ(، شرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ََّ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ِٕٓ/ُّانظر: العزيز ) (ِ)
 (.َّٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ََّ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ْْٓ/ٖانظر: التهذيب ) (ّ)
 (.َْْ/ٖ(، هناية احملتاج )ِّٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ِّّ/ٓانظر: الغرر البهية ) (ْ)
 (.  َٕٕانظر: )ص:  (ٓ)
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ما مر والعربة  ُب العتق.  (ُ)ُب اليسار كضده ررقب اإلحباؿً 
لسيد اإلسقاط أك  : ألقيت سقطنا صرت بو أـ كلد كأنكر اولو قالت أمة وطئها سيدىا

؛ ألف (ّ)من وجهْب البن القطاف (ِ)كما رجحو األذرعيًوف السقط رصَت بو أـ كلد صدؽ 
األصل معو قاؿ: كفيما إذا اعًتؼ ابٟتمل احتماؿ كاألقرب رصديقو أيضنا إال أف ٘تضى مدة 

 إليها. انتهى.٣تيٍتػىنًّا ال يبقى اٟتمل 
أم: مع كلدىا كلدرو بعد االستيبلد  ولد()بأم: ا١تستولدة  )وىي( وقفة ويف االستثناء

أم:  )ِقنّّ(من زكج أك زان بقرينو ما مر كلو عرب ابلواك لكاف أكٔب لئبل يتوىه أف ا١تعيو قيد 
 ٢تما أحكاـ الًقن من جواز الوطء. 

من  (ْ)متنع على مبعض ملك أمة كاستولدىا كٓب أيذف لو سيده كإف قبلنا ٔتا مر ،نعم
ى مستولد امتنع استيبلده لرىن شرعي أك كضعي أك ٞتناية أك لكتابة نفوذ استيبلده، كعل

 . (ٓ)كعلى مستولد مكاربو مادامت الكتابة ابقية
احملـر صارت مستولدة كالولد حير نسيب كعليو التعزير ال اٟتد لشبهة  ومن وطيء فبلوكتو

 . (ٔ)ا١تلك
عليها كعلى أكالدىا استردامهما كإجارهتما كاستحقاؽ السيد أرش اٞتناية  ومر جواز

ما مر رفصيلو ُب النكاح  ببيع أك  )ال يف نقل ملك(كإجبارىا كإجبار بنتها على التزكيجً 

                                                 

   (.ِٗٔانظر: )ص:  (ُ)
 (.ّْٖ/ْ(، إعانة الطالبُت )َْٗ/ٓ(، حاشية اٞتمل )ُْْ/ٖانظر: هناية احملتاج ) (ِ)
 انظر: ا١تصادر السابقة.  (ّ)
بػا أٛتد بن دمحم بن أٛتػد ا١تعػركؼ اببػن القطػاف البغػدادم: وابن القطاف ىو  ر أئمػة الفقيػو الشػافعي مػنً 

كأخػػذ عنػػو  دأخػػذ الفقػػو عػػن ابػػن سػػريج ٍب مػػن بعػػده عػػن أيب إسػػحاؽ ا١تػػركزم كدرس ببغػػدا ،األصػػحاب
 .روُب سنة رسع كٜتسُت كثبلث مائةالعلماء، 

 (.ِٖٕ(، طبقات الشافعيُت )ص: َُِ/ٕ(، الواُب ابلوفيات )ِِٖ/ُِانظر: سَت أعبلـ النببلء ) 
 (.  ٕٓٔانظر: )ص:  (ْ)
 (.ّْْ/ٖ(، هناية احملتاج )ُٗٓ/ٔ(، مغٍت احملتاج )ُْٗٓ/ّ) انظر: اإلسعاد (ٓ)
 (.َٗٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِٗٓ/َُ(، النجه الوىاج )ُّْ/ُِانظر: ركضة الطالبُت ) (ٔ)
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ما اقتضاه إطبلقهه  .(ِ)كىو متجو خبلفنا لؤلذرعي (ُ)ىبة أك كصية كلو ١تن  يعتق عليوً 
ما أفاده رعبَته من زايدرونعم  (ْ)الركضة بنقل ا١تلك كنقلو ُب (ّ)، جيوز بيعها من نفسهاً 

افرة مستولدة لكافر  (ٓ)عن القفاؿ  ً انت  ً كأقره؛ ألنو عقد عتاقو، كقد جيوز بيعها نأف
ما صرح بو البلقيٍت  .(ٔ)فسبيت ألهنا حينئذ ًقنو لزكاؿ استيبلدىا ابلس  كمثلو ىبتهاً 

بتوقيفها على القبوؿ ا١تتأخر عن ا١توت ا١تستلـز لعتقها، كلو حكه قاض  وفارقت الوصية
كإف سبقو خبلفو ُب  (ٕ)ة بيع ا١تستولدة من غَت نفسها نقض حكمو ١ترالفتو اإلٚتاعبصح

 .(ٖ)عصر الصحابة مهنع هللا يضر أٚتعُت
 ًب اٞتزء ا١تبارؾ ْتمد ل كعونو كحسن روفيقو.

 كصلى ل على سيدان
 دمحم كآلو
 كصحبو
 كسله.

                                                 

 (.ُُّ/ُِ(، ركضة الطالبُت )ٕٖٓ/ُّانظر: العزيز ) (ُ)
 (.ْٖٗ/ٓ(، حاشية اٞتمل )ّْٕ/ٖ(، هناية احملتاج )َٖٓ/ْانظر: أسٌت ا١تطالب ) (ِ)
 (.َّّانظر: اإلرشاد )ص:  (ّ)
 (.ُّْ/ُِركضة الطالبُت ) (ْ)
 (.ُٖٓفتاكم القفاؿ )ص:  (ٓ)
 (.ْْٔ/ْالتدريب ) (ٔ)
 (.َٕٓ/ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِّْ/ٗ(، اجملموع )َِّ/ُٖانظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٕ)
 (.ّْٔ/ٖ(، هناية احملتاج )ُْٖٓ/ّ(، اإلسعاد )ٖٖٓ/َُانظر: النجه الوىاج ) (ٖ)
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ٕٔٙ 

 ٕٓٓ، ٛٚٔ ٗ ں  ں   ڻ  ڻ   

 ٛٚٔ ٘ ڱ  ڱ  ڱڱ  

 ٖٛٔ، ٕٛٔ ٘ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  

 ٓٗ٘ ٕٗ ٹ  ٹ  ٹ

 ٖٚٔ ٜٙ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ

 ٜٛ ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  
ٖٜٔ ،ٖٜٕ ،
ٕٗٗ ،ٗٛٙ 

 ٕٚٗ، ٕٙٗ ٜٛ ى  ى    

 ٕٛٗ ٜٛ   ۈئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ
 سورة األىعاو -6

 ٜٜٖ ٜٓٔ ى  ى  ائ  ائ  

 ٕٙٔ ٛٔٔ ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   

 ٕٚٔ ٕٔٔ ڈ  ڈژ   

 ٘ٗٔ ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
ٕٔٙ ،ٖٔٗ ،
ٖٕٚ ،ٖٖٗ 

 سورة األعزاف -7

 ٖٔٗ، ٖٗٔ ٕٖ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   

 ٖٙٓ ٗ٘ ڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ

 ٖٖٗ، ٖٗٔ ٚ٘ٔ ڌ  ڎ  ڎ  

 ٕٖٗ ٚ٘ٔ ڈ  ڈ   ژ  

 سورة األىفال -8
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 الصفحة رقنَا اآلية

 ٕٚٔ-ٔٚٔ ٛ٘ ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

 ٕٖٙ ٓٙ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

 سورة التوبة -9

 ٚ٘ٔ ٔ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

 ٓٙٔ ٕ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

 ٘ٚٔ، ٘ٙٔ ٗ ڱ  ں   ں  ڻ     ڻڻ  

 ٔٛ ٙ ې  ې   ى  ى  ائ  ائ   

 ٜٓ ٙ ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

 ٖٚٔ ٕٔ ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ   

 ٕٓٔ ٕٛ ٹ  ڤ  ڤ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ 

 ٖٓٔ ٜٕ چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

 ٙٓٔ ٜٕ گ  گ  گ

 سورة اليحل -16
 ٕٖ٘ ٛ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ       ٹٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ
 سورة اإلسزاء -17

 ٕٔٙ ٖٕ ہ  ہ  ہ   ھ

 سورة مزيه -19

 ٛٙٙ ٕٜ ائ  ەئ  ەئ  ى  ى  ائ  

 سورة احلج -22

 ٕٛٚ ٕٛ ہ  ہ   

 ٜٔٗ ٜٕ ے   ۓ
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 ٜٕٚ ٖٙ ۀ  ہ  ہ   

 ٕٕٛ، ٜٕٚ ٖٙ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

 سورة اليور -24

 ٖٖ ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  
ٚٔٔ ،ٕٖٚ ،

ٖٚٙ 

 ٖ٘ٙ ٖٖ ڍچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

 سورة العيلبوت -29
 ٜٖٚ ٚٔ   ڦڤ  ڦ

 سورة األحزاب -33

 ٗ ٔٚ-ٓٚ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ

 ٕٓٗ ٕٚ ۋ  ۅ  ۅ  

 سورة الصافات -37

 ٜٕٛ ٚٓٔ ٹ  ڤ  ڤ  

 سورة حمند-47

 ٖٙٔ، ٓٙٔ ٖ٘  ري ٰى  ين ىن نن من زن

 سورة الذاريات -51
 ٗ ٙ٘ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   

 سورة امليافكوٌ -63

 ٙٓٗ ٔ   ڳگ  گ  گ   ڳ  ڳ

 ٙٓٗ ٕ ڻ  ۀ  ۀ   

 سورة املنتحية -64

 ٖٙٔ ٓٔ ھ ھ   ھ  ھ      
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 ٓٚٔ، ٖٙٔ ٓٔ ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ى  

 ٜٙٔ ٓٔ ې   ې   ىى  

 سورة الطالق-65 
 ٚٙٚ ٗ ائ  ائ  ەئ

 سورة اإلىشاٌ -76
 ٜٔٗ ٚ پ  ڀ       

 ٙٛٗ ٕٗ ىت   يت   جث  مث  ىث     يث   

 سورة األعلى -87

 ٕٓٛ ٚٔ پ  پ  پ     

 سورة البلد -99
 ٓٚٙ ٖٔ ھ  ھ   

 سورة الزلزال -99

 ٕٔٙ ٚ  حئ  جئ يي ىي ني مي ٱ

 اللوثز -192

 ٖٕٛ ٖ ژ  ژ  ڑ

 سورة اإلخالص -112

يل ىل مل خل ٱ  ٔ ٖ٘ٗ 
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 فَزس األحادي  مزتبة حشب احلزوف اجهاائية -2

 الصفحة طرؼ احلايث
 ) أ (

 ٖٓٙ           فناداه ادلسجد ُب كىو كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ رجل أتى
 ٜٕٙ كعبدالرٞبن دهللاعب هللا إىل األمساء أحب
 ٖٚٔ ميتتاف لنا أحل

 ٚٓٔ ىجر رلوس من ذلا كسلم عليو هللا صلى أخذه
 ٘ٔٔ العرب جزيرة من ادلشركْب أخرجوا
 ٘ٔٔ احلجاز من اليهود أخرجوا

 ٔٗ٘        احلاكم اجتهد إذا
 ٕ٘ٓ أرسلت إذا
 ٜٙٔ فُكلْ  كقتل فأمسك كمسَّْيت   ادلعلَّم كلبك أرسلت إذا
 ٔٗ٘ يسددانو ملكْب لو هللا بعث للحكم احلاكم جلس إذا
 ٕٓٗ  شعره عن فليمسك يضحي أف أحدكم كأراد احلجة ذم ىالؿ رأيتم إذا
 ٔٗ٘ أجور عشرة فلو فأصاب فاجتهد القاضي قضى إذا

 ٕٚٔ ككلوا هللا اسم أنتم اذكركا
 ٕٕ٘ األضاحي ُب ٘بزئ ال أربع
 ٖٖٙ ينارام كاف أابكم فإف إمساعيل بِب ارموا

 ٕٗٚ ضحاايكم عظموا" ركاية كُب" استقرىوا
 ٜٖٔ يعلى كال يعلو اإلسالـ
 ٖٛٗ انضحك كأطعمو رقيقك أطعمو
 ٔٙ٘ حبشي عبد عليكم أمر كلو أطيعوا
 ٜٛٙ دبر عن لو عبدا عذرة بِب من رجل أعتق

 ٘ٙٚ كلدىا أعتقها
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 الصفحة طرؼ احلايث
 ٜٖ٘ صدؽ إف كأبيو أفلح
 ٗٔٔ هللا أ قركم ما أُِقركم
 ٜٗ٘ الوالدين كعقوؽ ابهلل، اإلشراؾ: الكبائر أكرب
 ٕٖ٘ الوحش كٞبر اخليل خيرب من أكلنا

 ٓٓٗ كاحدة إال أردت ما هللاُ 
 ٖ٘ٓ فالف عقيقة كإليك لك اللهم
 ٕٙٚ كأمتو دمحم كعن كمنك لك ىذا اللهم

 ٖٖٙ الغراب بقتل أمر
 ٕٓٗ سنة كىو ابلنحر أمرت
 ٘ٓٗ ادلقسم برارإب كسلم عليو هللا صلى النيب أمران
 ٖٔٓ بشاتْب الغالـ عن يعق أف" كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ أمران
ا عنو أضحي أف كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ أمرين  ٕٔٙ أبدن
 ٜٖ٘ اإلبل أبواؿ بشرب العرنيْب كسلم عليو هللا صلى أمره
 ٖٓٓ احلسْب شعر بزنة عنها هللا رضي فاطمة كسلم عليو هللا صلى أمره
 ٔٙ٘ إمساعيل بِب من كنانة اصطفى هللا إف
 ٕٙ٘ إمساعيل إبراىيم كلد من اصطفى هللا إف
 ٔٗ٘ حقو للضعيف أيخذ من فيهم ليس أمة يقدس ال هللا إف
 ٜٗٗ اخلطأ أمٍب عن كضع هللا إف
 ٓٚ٘ سوداء عمامة كعليو مكة، فتح يـو دخل كسلم عليو هللا صلى النيب أف
 ٛٔٚ كتابتها ُب تستعينها هاعلي دخلت بريرة إف
 ٜٛ معاذ بن سعد حكم على نزلوا قريظة بِب أف
 ٖٖٙ كضعو إال الدنيا ىذه من شيئنا يرفع ال أف هللا على حقنا إف
 ٛٛٙ شللوؾ ُب لو شقصنا أعتق رجالن  أف
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 الصفحة طرؼ احلايث
 ٓٚ٘ الفرائض فيو كتااب اليمن أىل إىل كتب كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ أف

 أيب نفس كالذم ال: قاؿ اليمْب ُب اجتهد إذا كسلم ليوع هللا صلى فأ
 بيده القاسم

ٖٜٔ 

 ٖٗ٘ اجلاىلية ُب نذرت إين هللا رسوؿ اي: قاؿ عنو هللا رضي عمر أف
 ٖٛ٘ امسا كتسعْب تسعة هلل إف
 ٜٔٔ أكابد البهائم ذلذه إف
 ٚٚٗ الناس كالـ من شيء فيها يصلح ال الصالة ىذه إف
 ٕٓٔ ادلشركْب أظهر بْب يقيم مسلم   كل من برئ أان
ا القضاء على نكره ال إان  ٗ٘٘ أحدن
 ٜٚٙ أعتق دلن الوالء إمنا
 ٖٙٔ أكلها ادليتة من حـر إمنا
 ٕٖٛ ٕبضرتو كسلم عليو هللا صلى مائدتو على أكل أنو
 ٕٖٚ اخلبائث من خبيث أنو
 ٘٘٘ كعلينا معاذنا بعث كسلم عليو هللا صلى أنو
 ٖ٘ٗ لبنها كشرب أكلها عن هني" كسلم يوعل هللا صلى أنو
ه الُكفار   أدخل كسلم عليو هللا صلى أنو  ٕٔٔ مسجد 
 ٖ٘ٓ احلسن أذف ُب أّذف كسلم عليو هللا صلى أنو
 ٕٓٙ البدف ابقي ذبح ُب عنو هللا رضي علينا استناب كسلم عليو هللا صلى أنو
 ٕٖ٘ منو أكل كسلم عليو هللا صلى أنو
 ٜٙٗ يقعد كال يصـو أف نذر من أمر كسلم يوعل هللا صلى أنو
 ٜٖٙ األقداـ على كعائشة ىو تسابق كسلم عليو هللا صلى أنو
 ٕٓٙ عنو خال ٍب هتمة ُب رجالن  حبس كسلم عليو هللا صلى أنو
 ٜٖٗ حرث آلة األنصار دكر بعض ُب رأل كسلم عليو هللا صلى أنو
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 الصفحة طرؼ احلايث
 ٜٖٙ شياه على صارعو كسلم عليو هللا صلى أنو
 ٕٚٔ ثالٜبائة على إيلة أىل صاحل كسلم عليو هللا صلى أنو
 ٕ٘ٗ بكبشْب ضحى كسلم عليو هللا صلى أنو
 ٕٛٔ بكبشْب عيد يـو ضحى كسلم عليو هللا صلى أنو
 ٔٚ٘ القبلة ُب بصق بقـو يصلي إمامنا عزؿ كسلم عليو هللا صلى أنو
 ٜٕٗ النبوة بعد نفسو عن عقّ  كسلم عليو هللا صلى أنو

 ٕٙٚ تضحيتو عند قاؿ كسلم عليو هللا صلى نوأ
 ٓٓٗ جهل أاب قتلت هللا :مسعود البن قاؿ كسلم عليو هللا صلى أنو
 ٕ٘ٗ لتلبسها أْكُسك ها مل إين" حرير من حلة أعطاه كقد لعمر قاؿ كسلم عليو هللا صلى أنو
 ٕٙٚ أكرب كهللا هللا بسم: قاؿ كسلم عليو هللا صلى أنو
 ٖ٘ٓ اإلخالص سورة مولود أذف ُب قرأ كسلم ليوع هللا صلى أنو
 ٖٔٙ كالعسل احللو حيب كاف كسلم عليو هللا صلى أنو
 ٕٖٓ كالعسل احللول، حيب كاف كسلم عليو هللا صلى أنو
 ٖٛٗ أجرتو احلجاـ أعطى" احتجم دلا كسلم عليو هللا صلى أنو
 ٖٙٓ فاطمة كالدة دنت دلا كسلم عليو هللا صلى أنو
 ٖٓٔ مكاف الصيب رأس من حيلق أف: قاؿ عنو سئل دلا كسلم عليو هللا صلى أنو
 ٕٕٔ دينارنا حامل   كل من أيخذ أف أمره اليمن إىل كجهو دلا كسلم عليو هللا صلى أنو
 ٕٙٔ احلرب كضع على قريشنا ىادف كسلم عليو هللا صلى أنو
 ٕٚٚ ادلائة من بقي ما ذبح ُب علينا ككل كسلم عليو هللا صلى أنو
 ٖٛ٘ يصلي كرجل جالسا كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ مع كاف أنو
 ٕٜٗ البخيل من بو يستخرج كإمنا شيئنا، يرده ال إنو

 ٕٚ٘ نصلي ىذا يومنا ُب بو يبدأ ما أكؿ
 ٕٚ٘ منحر كلها مُب أايـ
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 الصفحة طرؼ احلايث
 ٙٙٚ منو دبر عن ُحرة فهي سيدىا من كلدت أمة أديا
 ٖٔٙ كليها إذف بغّب نكحت امرأة أديا
 ٙٙٚ ُحرة مات إذا فإهنا سيدىا من كلدت امرأة أديا
 ٖٓٙ الناس عن احتجب أمّب أديا
 ٖٓٙ بفاقتهم الناس عن احتجب أمّب أديا
ا امرأ أعتق رجل أديا  ٙٙٙ مسلمن

 ٓٙ٘ قريش من األئمة
 )ب(

 ٘ٗٔ كسلم عليو هللا صلى النيب أجالىم حٌب اإلسالـ عن ٚبلف ادلدينة أىل بعض
 ٜٚٗ قائم برجل ىو إذا خيطب، كسلم عليو هللا صلى النيب بينا

 )ت(
 ٕٖٙ القوة كسلم عليو هللا صلى تفسّبه

 )ث(
 ٖٚٗ خبيث البغي كمهر خبيث، الكلب ٜبن

 )ج(
ينا ُنِصيبُ  ِإانَّ  هللا رسوؿ اي: فقاؿ األنصار من رجل جاء بػْ  ٚٙٚ س 

 )ح(
 ٕٕٙ احلُمرة حديث
 ٗ٘ٔ القينتْب حديث

 )خ(
 ٕ٘ٙ ابدلعركؼ ككلدؾ يكفيك ما ذمخ

 ٕٗ٘ األقرف الكبش الضحاية خّب
 )د(
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 الصفحة طرؼ احلايث
 ٖٙٔ ذكاتو األدًن دابغ

 )ذ(
 ٖ٘ٗ كاحلمّب كالبغاؿ، اخليل، خيرب يـو ذٕبنا
 ٕٖٔ أمو ذكاة اجلنْب ذكاة
 ٔٛ أدانىم هبا يسعى كاحدة ادلسلمْب ذمة

 )ر(
 ٚٙٔ بصّب أاب كسلم عليو هللا صلى النيب رد
 ٙٙٔ عمرك بن سهيل أبيو على عنو هللا رضي جندؿ أاب كسلم عليو هللا ىصل رد

 )س(
 ٔٔٔ الكتاب أىل سنة هبم سنوا
 ٜٕٔ العقيقة؟ عن كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ سئل

 )ص(
 ٖٖ٘ سواه فيما صالة ألف من خّب ىذا مسجدم ُب صالة

 )ض(
 ٖٕٗ جائز فإنو الضأف من ابجلذع ضحوا
 ٜٖٕ أملحْب بكبشْب كسلم عليو هللا لىص النيب ضحى

 ٕٚٔ أايـ ثالثة الضيافة
 )ع(

 ٖٔٓ كبشنا كبشنا كاحلسْب احلسن عن عقّ 
 ٕٜٕ كاحلسْب احلسن عن كسلم عليو هللا صلى عّقو

 )غ(
 ٜٙٔ ادلهر ذلم كسلم عليو هللا صلى ُغرُموُ 

 ٜٕٛ يذبح بعقيقتو مرهتن الغالـ
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 الصفحة طرؼ احلايث
 )ؼ(

 ٛٛٙ العبد ليوع قـو ماؿ لو يكن مل فإف
 ٜٕٙ مسُِّي خلقو استول إف السقط ُب
 ٕٚ٘ ذبح التشريق أايـ كل ُب

 )ؽ(
 ٖ٘ٔ خطل ابن كسلم عليو هللا صلى قتلو
 ٛٚٗ احلمد رلامع علمتك قد

 ٓٙ٘ كالشر اخلّب ُب الناس كالة قريش
 ٕٖٔ ابليهود تشبهوا كال سباالتكم قصوا

 ٕٗ٘ ثالثة القضاة
 ٕٚٚ شهديهافا أضحيتك إىل قومي

 )ؾ(
 ٜٕٚ أضحيتو كبد من أيكل كسلم عليو هللا صلى كاف
 ٙٛ٘ اثبت بن زيد: منهم ُكّتاب كسلم عليو هللا صلى لو كاف
 ٜٖٔ القلوب كمقلب ال :بقولو حيلف كاف
 ٕٖٗ إبراىيم على النار ينفخ كاف

 ٕٓٗ عليكم بواجب كليس النحر علي كتب
 ٕٙٛ الدافة أجل من عنو هنيتكم كنت

 )ؿ(
 ٖٗٙ نصل أك حافر ك خفنا ُب إال أسبق ال
 ٓ٘ٔ ابلسالـ النصارل كال اليهود تبدؤكا ال
 ٕٗٗ الضأف من جذعة فاذٕبوا عليكم يعسر أف إال مسنة إال تذٕبوا ال
 ٜ٘٘ اإلمارة تسأؿ ال
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 حادي  مزتبة حشب احلزوف اجهاائيةاألفَزس 

 الصفحة طرؼ احلايث
 ٜ٘٘ اجملالس ُب تساككىم ال
 ٜٖٓ األنف ُب يكوف الذم الشعر تنتفوا ال
 ٜٔٗ آدـ ابن ديلكو ال فيما كال هللا معصية ُب نذر ال
 ٙٙٚ يورثن كال يوىنب كال يبعن ال
 ٗٓٙ غضباف كىو اثنْب بْب أحد حيكم ال
 ٕٚ٘ يصلي أف قبل أحد يذٕبن ال
 ٓٙ٘ اثناف منهم بقي ما قريش ُب األمر ىذا يزاؿ ال
 ٗٓٙ غضباف كىو اثنْب بْب حكم يقضْب ال

 ٕ٘ٚ اكينسود دـ من هللا إىل أحب عفراء لدـ
 ٔٔٙ احلكم ُب كادلرتشي الراشي هللا لعن
 ٛٙٙ فيعتقو فيشَبيو شللوكا جيده أف إال كالده كلد جيزئ لن
 ٗٗ٘ امرأة أمرىم كلوا قـو يفلح لن

 ٙ٘٘ أراده من عملنا على نستعمل ال أك لن،
 ٙٓٙ ألجبت كراع إىل دعيت لو
 ٜٓ أعناقكما لضربت رسوالن  قاتالن  كنت لو

 ٖٔٔ كلو ليدعو أك كلو ليحلقو
 )ـ(

 ٕٛٔ الدـ أهنر ما
ا كال درمهنا كال دينارنا كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ ترؾ ما  ٙٙٚ أمة كال عبدن
 ٙٙٚ درمها كال دينارا، كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ ترؾ ما
 ٙٙٚ درمهنا كال دينارنا، كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ ترؾ ما
 ٖٕٛ الدـ إراقة من تعاىل هللا إىل أحبّ  عمل من النحر يـو ـآد ابن عمل ما

 ٚ٘ٗ طعم طعاـ زمـز ماء
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 حادي  مزتبة حشب احلزوف اجهاائيةاألفَزس 

 الصفحة طرؼ احلايث
 ٕٛٚ أىداىا بدنة مائة

 ٗٔٙ صاحبو على ابخليار منهما كاحد كل ادلتبايعاف
 ٜٚٗ صومو كليتم كليقعد، كليستظل فليتكلم مره

 ٖٗٙ كسلم عليو هللا صلى للنيب عائشة مسابقة
 ٕٜ٘ مؤٛبن ادلستشار

 ٖٖٓ دمنا عليو فأىريقوا عقيقة الغالـ مع
 ٕٗٚ درىم عليو بقي ما عبد ادلكاتب

 ٜٕٓ فلي كلده عن ينسك أف أحب من
 ٖٖٚ فرسْب بْب فرسا أدخل من
 ٕٖ٘ فصاـ ٗبكة، رمضاف أدرؾ من
 ٕٗ٘ ابلسكْب ُذبح فكأمنا القضاء على اسُتعمل من
 ٕٔٚ غارمنا أك غازاين  أعاف من
 ٙٙٙ النار من فداءه كانت مؤمنة رقبة أعتق من
 ٚٛٙ عبد  ُب لو شركنا أعتق من
 ٖٙٔ رددانه مسلمنا منكم جاءان من
 ٕٗ٘ سكْب بغّب ذبح فقد الناس بْب قاضينا  ُجعل من
 ٜٖ٘ أشرؾ فقد أك كفر فقد هللا بغّب حلف من
 ٜٖ٘ هللا إال إلو ال: فليقل كالعزم ابلالت حلفو ُب فقاؿ حلف من
 ٖٕٚ بقرة الثانية كُب بدنة، قّرب فكأمنا األكىل الساعة ُب راح من
 ٖٗٙ عصا فقد أك منا، فليس تركو ٍب الرمي علم من
 ٕٗٚ أكاؽ عشر إال فأداه أكقية مائة على عبده كاتب من
 ٙٔ٘ لو صياـ فال الفجر، قبل الصياـ جيمع مل من
 ٛٙٙ عليو عتق فقد زل ْر ـ   رحم ذ ا ملك من
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 حادي  مزتبة حشب احلزوف اجهاائيةاألفَزس 

 الصفحة طرؼ احلايث
 ٛٙٙ ُحر فهو زلـر رحم ذا ملك من
 ٜٔٗ فليطعو هللا يطيع أف نذر من
 ٖٓٙ حاجتهم دكف فاحتجب ادلسلمْب أمر من شيئنا كجل عز هللا كاله من
 ٖ٘ٓ اليمُب أذنو ُب فأذف مولود لو كلد من
 ٖٓٙ عنهم فاحتجب شيئنا الناس أمور من كيل من
 ٗ الدين ُب يفقِّهو خّبنا بو هللا يُرِد م نْ 

 ٚ٘ٔ قريشنا كسلم عليو هللا صلى مهادنتو
 )ف(

 ٕٗٗ سبعة عن البدنة ابحلديبية كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ مع ضلران
 ٜٖٖ الرخم أكل عن النهي
 ٕٕ٘ اْلُمش يِّع ةِ  عن النهي
 ٕٖٗ الضفدع قتل عن النهي

 )ق(
 ٛٓٙ سحت السلطاف ىدااي
 ٛٓٙ سحت العماؿ ىدااي
 ٚٓٙ غلوؿ العماؿ ىدااي

 ٖٚٔ ميتتو احلل ماءه لطهورا ىو
 )ك(

ُمْ  أف فأرادكؾ حصن أىل حاصرت كإذا  ٜٜ هللا حكم على تُػْنزذل 
 ٕٖٗ ديينك عن فكفر منها خّبنا غّبىا فرأيت ديْب على حلفت كإذا

 ٜٕٙ كمرة حرب كأقبحها كمهاـ، حارث كأصدقها
 ٜٖٔ قريشنا ألغزكف كهللا

 ٗٔٙ عدؿ كشاىدم
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 حادي  مزتبة حشب احلزوف اجهاائيةاألفَزس 

 الصفحة طرؼ احلايث
 ٗٔٙ ابلتمر التمر كال
 ٗٓٙ جائع كىو يقضي كال، زلزكف مصاب كال

 ٜٙٙ يوىب كال يباع ال النسب كلحمة حُلمة الوالء
 )م(

 ٜٚٗ جلالؿ ينبغي كما احلمد لك ربنا اي
 ٕٚٔ بلحماف أيتوننا بشرؾ عهدىم حديث أقواما ىاىنا إف هللا رسوؿ اي
ا العدكَّ  القوا إان هللا رسوؿ اي  ٜٛٔ ُمدنل معنا كليس غدن

 ٘ٔٙ ابلرب كالرب ابلفضة، كالفضة ابلذىب، الذىب بيع عن ىينه
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 ثار مزتبة حشب احلزوف اجهاائيةاآلفَزس 

 فَزس اآلثار مزتبة حشب احلزوف اجهاائية -3

 الصفحة الصحايب طرؼ األثر
 )أ(

 ٘ٔٔ عمر بن اخلطاب اليمن من عداه فيما كأقرىم منو عمر هنع هللا يضر أجالىم
 ٙ٘٘ أبو بكر البحرين ُب عنهما هللا رضي ألنس بكر أيب استعماؿ

 ٜٗٔ عمر بن اخلطاب الصحابة من ٗبحضر بو عنو هللا رضي عمر أمر
 ٛٙٔ عمر بن اخلطاب الكلب كدـ هللا عند الكافر دـ إف
ا  ٕٛٔ عّباس ابن كالنصارل اليهود ذابئحُ  حّلت إمنَّ

 ٕٔٗ أبو بكر كعمر كاجبنا ذلك يرل أف سلافة يضحياف ال كاان أهنما
 )ت(

 ٖٔٔ عمر بن اخلطاب  اجلزية كاسم نةاإلىا النصارم عن تسقط
 )ج(

 مع خصومة ُب شريح ٔبنب عنو هللا رضي علي جلس
 يهودم

 ٜ٘٘ علي بن أيب طالب

 )ش(
 تعلية الشاـ أىل على عنو هللا رضي عمر شرط

 ركباانن  ادلسلموف ليدخلها األبواب
 ٜٕٔ عمر بن اخلطاب

 )ؼ(
 ٕٚٗ بن مالك أنس لبس ما طوؿ من اسود قد لنا حصّب إىل فقمت

 )ؾ(
ا كاتب  ٖٚٚ ابن عمر ألفنا كثالثْب ٖبمسة لو عبدن
 ٕٔٙ علي بن أيب طالب كسلم عليو هللا صلى النيب عن بكبشْب يضحي كاف
 كأنو ُحر أـ تباع ال: اآلفاؽ إىل عنو هللا رضي عمر كتب
 حيل ال كأنو قطيعة

 ٚٙٚ عمر بن اخلطاب
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 ثار مزتبة حشب احلزوف اجهاائيةاآلفَزس 

 ٕٔٗ األنصارم أيوب وأب عنو لالرج يذٕبها الواحدة ابلشاة نضحي كنا
 )ـ(

 ٜٚ أبو موسى األشعرم عنو هللا رضي األشعرم موسى أليب زلاصرة
 )ق(

 ٖٗٔ عمر بن اخلطاب ابدلعُب كرضوا اإلسم أبوا ٞبقى ىؤالء
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 األعالو املرتجه جههفَزس 

 املرتجه جهه فَزس األعالو -4
 

 الصفحة الَعَلم
 )أ(

 ٖٜٔ ادلركزم إسحاؽ أبو أٞبد بن إبراىيم
 ٚٔٔ احلريب إسحاؽ أبو هللا عبد بن بشّب بن سحاؽإ بن إبراىيم
 ٜٕٔ الدـ أيب اببن ادلعركؼ الشافعي هللا عبد بن إبراىيم
 ٜٚٔ الشّبازم إسحاؽ أبو هللا عبد بن يوسف بن على بن إبراىيم

 ٕٛ الغزايل أٞبد بن دمحم بن دمحم حامد أبو
  ابن األثّب اجلزرم = دمحم بن دمحم بن عبدالكرًن 

 ٘ٗ بن أٞبد بن ٞبزة شهاب الدين الرملي أٞبد
 ٔٓٙ الطربم العباس أبو القاص اببن ادلعركؼ أٞبد أيب بن أٞبد
 ٔٓٔ األذرعي العباس أبو الدين شهاب أٞبد بن ٞبداف بن أٞبد
 ٜٕٓ الشيباين هللا عبد بن إدريس بن أسد بن ىالؿ بن حنبل بن أٞبد
 ٕٗ الشاكم زيد بن أٞبد
 ٓٔٙ العراقي احلسْب بن حيمالر  عبد بن أٞبد
 ٖٛٓ الطربم الدين زلب بكر أيب بن دمحم بن هللا عبد بن أٞبد
 ٕٙٛ ابن العماد الشافعي القاىرم النيب عبد بن يوسف بن عماد بن أٞبد
 ٖٜ٘ العباس الشافعي أبو القاضي البغدادم، سريج بن عمر بن أٞبد
 ٖٖٙ النقيب ابن الدين شهاب الركمي لؤلؤ بن أٞبد
 ٖٜ اإلسفراييِب حامد أبو دمحم بن أٞبد
 ٖٛٔ اجلرجاين العباس أبو أٞبد بن دمحم بن أٞبد
 ٕٚٚ البغدادم القطاف اببن ادلعركؼ أٞبد بن دمحم بن أٞبد
 ٘ٚ احملاملي  ابن الشافعي، القاسم بن أٞبد بن دمحم بن أٞبد
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 األعالو املرتجه جههفَزس 

 الصفحة الَعَلم
 ٕ٘ٔ الرفعة ابن ابلفقيو األنصارم مرتفع بن علي بن دمحم بن أٞبد
 ٗٗ حجر بن علي بن دمحم بن دمحم بن أٞبد
 ٜٚٔ القمويل العباس أبو الدين صلم احلـر أيب مكي بن دمحم بن أٞبد

  األذرعي= أٞبد بن ٞبداف
  األردبيلي = يوسف بن إبراىيم

  أٞبد بن هللا عبد بن دمحم=  زرقياأل
 ٖٖٖ العجلي دمحم بن أٞبد بن خلف بن زلمود بن أسعد
 ٕٕ البومو إبراىيم بن لإمساعي

 ٕٕ الزبيدم السويرم بكر بن إبراىيم بن إمساعيل
 ٜٕٔ الزبيدم ادلقرئبن اب ادلعركؼ الشافعي بكر أ ىب بن إمساعيل
 ٗٚٙ الركايين دمحم بن أٞبد بن إمساعيل
 ٕٗٗ نصر الفارايب أبو ٞباد بن إمساعيل
 ٕٓٔ احلضرمي علي بن إمساعيل بن دمحم بن إمساعيل

 ٙٚٗ إبراىيم ادلزين أبو إمساعيل بن حيٓب بن اعيلإمس
  اإلسنوم = عبدالرحيم بن احلسن
  األصمعي = عبدادللك بن قريب

 ٕٚٗ األنصارم اخلزرجي عامر بن جندب بن النضر بن مالك بن أنس
  أبو أيوب األنصارم = خالد بن زيد 

 )ب(
  الرحيم  عبد بن هللا ىبة=  ابن البارزم

  الوفاء  أيب بن الرٞبن عبد=  األنبارم كاتأبو الرب 
 ٓ٘ٚ عنهم هللا رضي الصديق بكر أيب بنت عائشة موالة بريرة

  البغوم= احلسْب بن مسعود
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 األعالو املرتجه جههفَزس 

 الصفحة الَعَلم
  احلسْب  ابن أٞبد بن دمحم=  الشاشي أبو بكر

 ٗٗ اليزين الشافعي يبكر بن دمحم بن عبد هللا ابعمرك السيف وأب
  هللا  عبد بن أٞبد بن هللا عبد=   ادلركزم أبو بكر

  أبو بكر ادلركزم = عبدهللا بن أٞبد 
 ٕٚ الشافعي  الدمشقي األسدم دمحم بن أٞبد بن أبو بكر

  البلقيِب = عمر بن رسالف
  هللا ىبة بن دمحم=  البندنيجي
  سعيد بن إبراىيم بن دمحم=  البوشنجى

  البومة = إمساعيل بن إبراىيم
  القرشي حيٓب بن يوسف=  البويطي

  البيضاكم = عبدهللا بن عمر بن دمحم
 )ج(

 ٕٗٗ السلمي األنصارم حراـ بن عمرك بن اّللَّ  عبد بن جابر
  اجلرجاين = أٞبد بن دمحم بن أٞبد

  اجلوجرم= دمحم بن عبدادلنعم
  ٞباد بن إمساعيلاجلوىرم = 

  دمحم بن يوسف بن هللا عبد=  اجلويِب
  ك بن عبدهللااجلويِب = عبدادلل

 )ح(
  أبو حامد اإلسفرائيِب = أٞبد بن دمحم أبو حامد

  الفضل أيب بن إبراىيم بن دمحم=  اجلاجرمي أبو حامد
 ٗٔ٘ الثقفى عقيل أىب بن احلكم بن يوسف بن احلجاج

  ابن حجر = أٞبد بن دمحم بن دمحم 



 

    

 
 

777 
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 الصفحة الَعَلم
 ٔٗٔ الفارقي علي أبو القاضي برىوف بن علي بن إبراىيم بن احلسن
 ٚ٘ٚ الطربم علي أبو القاسم بن احلسن
 ٖٜٕ اذلامشي القرشي ادلطلب عبد بن طالب أيب بن علي بن احلسن

 ٜٕٓ احلليمي هللا عبد أبو اإلماـ حليم بن دمحم بناحلسْب بن احلسن 
 ٖٜٕ اذلامشي القرشي ىاشم بن ادلطلب عبد بن طالب أيب بن علي بن احلسْب
 ٗٛ ادلركذم علي وأب أٞبد بن دمحم بن حسْب
 ٕٓٔ البغوم دمحم أبو ابلفراء ادلعركؼ دمحم بن مسعود بن احلسْب
  احلسن بن احلسْب=  احلليمي

 ٜٕٓ البسٍب سليماف أبو اخلطاب بن إبراىيم بن دمحم بن ٞبد
  الرحيم عبد بن هللا ىبة=  احلموم

 )خ(
 ٕٔٗ األنصارم أيوب أبو عبد بن ثعلبة بن كليب بن زيد بن خالد

  عمرك بن جبل بن معاذ=  اخلزرجي
  ابن أيب اخلمائل = دمحم السوم 

  العباس بن دمحم بن زلمود=  اخلوارزمي
 )د(

  الدارمي = دمحم بن عبدالواحد
  الدبيلي = علي بن أٞبد بن دمحم

  ابن أيب الدـ = إبراىيم بن عبدهللا 
  عيسى بن موسى بن دمحم=  الدمّبم

  كيو بن شهردارالديلمي = شّب 
 )ر(

  الرازم = دمحم بن عمر بن احلسن
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 األعالو املرتجه جههفَزس 

 الصفحة الَعَلم
 ٜٛٔ األنصارم عدم بن رافع بن خديج بن رافع

  الرافعي= عبدالكرًن بن دمحم
  ابن الرفعة = أٞبد بن دمحم بن علي

 ٜٖٙ ادلطليب القرشي ادلطلب بن ىاشم بن يزيد بن ركانة
  أٞبد بن أٞبد بن ٞبزة شهاب الدين الرملي = 

  الركايين = عبدالواحد بن إمساعيل
  دمحم بن عبد هللا بن أيب بكر احلثيثي النزارم  = الرديي

 )ز(
  انصر بن إبراىيم بن دمحمالزبيدم = 

  عمر بن دمحم=  الزبيدم
 ٘ٙ٘ األسدم القرشي أسد بن خويلد بن العواـ بن الزبّب

  إسحاؽ بن الرٞبن عبدالزجاجي = 
  الزركشي = دمحم بن هبادر

 ٘ٗ، ٕٙ األنصارم أٞبد بن دمحم بن زكراي
  عوؼ عبد بن عوؼ بن الرٞبن عبد = الزىرم
  دمحم  بن هللا عبد ابن أٞبد بن دمحم = ادلركزم أبو زيد

 ٙٛ٘ األنصارم الضحاؾ بن اثبت بن زيد
 )س(

  السبكي = علي بن عبدالكاُب
  السخاكم = دمحم بن عبدالرٞبن

  دمحم بن أٞبد بن الرٞبن عبدالسرخسي = 
  البغدادم ابن سريج = أٞبد بن عمر بن سريج 

 ٘ٙ٘ القرشي مناؼ عبد بن مالك بن سعد
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 األعالو املرتجه جههفَزس 

 الصفحة الَعَلم
 ٜٛ األنصارم األكسي القيس امرئ بن النعماف بن معاذ بن سعد

  يسار  احلسن أىب بن احلسن = البصرل أبو سعيد
  أبو سليماف البسٍب = ٞبد بن دمحم 

  علي بن عبد هللا بن أٞبد بن علي بن عيسى احلسيِبالسمهودم = 
 ٙٙٔ العامرم القرشي كد عبد بن مشس عبد بن كعمر  بن سهيل

 )ش(
  الشرجي = عبداللطيف بن أيب بكر

 ٜ٘٘ الكندم جهم بن معاكية بن ادلنتجع ابن احلارث بن شريح
 ٛٚ٘ الركايين أٞبد العباس أيب الشيخ بن الكرًن عبد بن شريح

  الشوكاين = دمحم بن  علي بن دمحم
  الشّبازم = إبراىيم بن علي

 ٕ٘ٚ الديلمي ُشج اع أ بُو احلْ اِفظ شهردار بن شّبكيو
 )ص(

  ابن الصباغ = عبد السيد بن دمحم 
  ابن الصالح = عثماف بن عبدالرٞبن 

  الصيدالين = دمحم بن داكد
  الصيمرم = عبدالواحد بن احلسْب

 )ط(
 ٛٛ  القاضي عمر بن طاىر بن هللا عبد بن طاىر

  ملسا بن دمحم=  الطبالكم
 ٘ٙ٘ التيمي القرشي عثماف بن هللا عبيد بن طلحة

  طاىر  بن هللا عبد بن طاىر=  الطربم أبو الطيب
 )ع(
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 األعالو املرتجه جههفَزس 

 الصفحة الَعَلم
 ٙٙٔ القرشي مشس عبد بن عمرك بن سهيل بن العاص
 ٘ٔٔ القرشي ىالؿ بن اجلراح بن هللا عبد بن عامر

  العبادم= دمحم بن أٞبد بن دمحم
 ٙٗ الشافعي القاىرم لسنباطيا عبداحلق بن دمحم بن احلق عبد

 ٕ٘ عبد احلي بن أٞبد بن دمحم أبو الفالح ابن العماد احلنبلي
 ٜٖٖ  سليماف بن دمحم الوفاء أيب بن الرٞبن عبد
 ٖٕٓ السرخسى الفرج دمحم أبو بن أٞبد بن الرٞبن عبد
 ٕٓٗ الزجاجي القاسم أبو النهاكندم إسحاؽ بن الرٞبن عبد
 ٛ٘٘ العبشمي القرشي مشس عبد بن حبيب بن مسرة بن الرٞبن عبد
 ٛٗ الشافعي العمودم عثماف بن أٞبد بن عمر بن الرٞبن عبد
 ٘ٙ٘ الزىرم القرشي عوؼ عبد بن عوؼ بن الرٞبن عبد
 ٖٓٔ سعد ابدلتويل أبو ادلعركؼ دمحم بن علي بن مأموف بن الرٞبن عبد
 ٜ٘ٔ ادلركزم القاسم أبو الفوراين فوراف بن أٞبد بن دمحم بن الرٞبن عبد
 ٜٗ اإلسنوم القرشي عمر بن علي بن احلسن بن الرحيم عبد
 ٔٗٔ ادلوصلي القاسم أبو الدين اتج دمحم بن دمحم بن الرحيم عبد
 ٘ٗٔ نصر الصباغ أبو اببن ادلعركؼ الواحد عبد بن دمحم بن السيد عبد
 ٜٓٔ القاسم أيب بن السالـ عبد بن العزيز عبد
 ٛٚٗ اجليلي اذلمامي الكاُب عبد بن الكرًن عبد بن العزيز عبد
 ٕٔ الشرجي عبدهللا أبو عمر بن أٞبد بن بكر أيب بن اللطيف عبد
 ٖٚٔ ادلركزم بكر أبو هللا عبد بن أٞبد بن هللا عبد
 ٕٛٔ اذلامشي القرشي ىاشم بن ادلطلب عبد بن العباس بن هللا عبد
 ٛٔ٘ الشافعي لنحوما ادلقدسي اجلبار عبد بن برم بن هللا عبد
 ٕٖٚ العدكم القرشي نفيل بن اخلطاب بن عمر بن هللا عبد
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 األعالو املرتجه جههفَزس 

 الصفحة الَعَلم
 ٔ٘٘ البيضاكم القاضي اخلّب أبو علي بن دمحم بن عمر بن هللا عبد
 ٜٚ األشعرم موسى أبو حضار بن سليم بن قيس بن هللا عبد
 ٕٗٔ التميمي عصركف أيب بن ادلطهر بن هللا ىبة بن دمحم بن هللا عبد
 ٓٓٗ اذلذيل حبيب بن غافل بن مسعود بن هللا عبد
 ٕٕٖ النيسابورم اجلويِب دمحم بن يوسف بن هللا عبد
 ٗ٘ٔ غالب بن األدـر تيم بُب من كىو ىالؿ كقيل هللا عبد
 ٜٔ اجلويِب ادلعايل أبو يوسف بن هللا عبد بن ادللك عبد
 ٚٔٔ األصمعي الباىلي سعيد أبو ادللك عبد بن قريب بن ادللك عبد
 ٘ٛ الركايين دمحم بن أٞبد بن إمساعيلبن  الواحد عبد
 ٔٔٔ الصيمرم  دمحم بن احلسْب بن الواحد عبد
 ٖٖ٘ دمحم بن غفّب بن هللا عبد بن دمحم بن أٞبد بن عبد

 ٕٖ الشافعي القزكيِب الغفار عبد بن عبدالكرًن بن عبدالغفار
 ٛٗ الفاكهي علي بن أٞبد بن عبدالقادر
 ٙٛ القزكيِب الرافعي القاسم أبو الكرًن عبد بن دمحم بن عبدالكرًن
  بكر أيب بن اللطيف عبد=   الشرجي أبو عبدهللا

 ٕٛ عبد الوىاب بن عبد الرٞبن الربيهي السكسكي اليمِب
 ٚٙٔ الثقفي أسيد بن جارية بن أسيد بن عتبة

 ٜٖٔ الشهرزكرم ابن الصالح الدين تقي موسى بن الرٞبن عبد بن عثماف
، ٕٕ الزَّبيدم الناشرم بكر أيب بن عمر بن عثماف

ٕٚ 
  أٞبد بن خلف بن زلمود بن أسعدالعجلي = 

  العراقي = أٞبد بن عبدالرحيم
 ٕٔٛ الطاككسي القزكيِب الفضل أبو العالمة العراقي ابن دمحم بن العراقي
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 األعالو املرتجه جههفَزس 

 الصفحة الَعَلم
  ابن أيب عصركف = عبدهللا بن دمحم بن ىبة هللا 

 ٕٔ الكاىلي دمحم بن عبدهللا الدين عفيف
 ٖٓٛ اجلهِب عمرك بن عبس بن عامر بن عقبة

  القاسم  بن احلسن = الطربم أبو علي
  علي  بن إبراىيم بن احلسن= الفارقي أبو علي

 ٜٓٔ اذلامشي القرشي ادلطلب عبد بن طالب أيب بن علي
 ٙٚ٘ الدبيلي احلسن أبو دمحم بن أٞبد بن علي
 ٕٕٓ القونوم الدين عالء الشيخ يوسف بن إمساعيل بن علي
 ٚ الزبيدم اخلزرجي ك ّىاس ابن احلسن بن بكر أيب بن احلسن بن علي
 ٘ٗ الصديقي  البكرم دمحم الدين جالؿ بن علي
 ٔٗٔ السبكي القضاة قاضي الدين تقي الكاُب عبد بن علي
 ٕٛ الشافعي احلسن أبو ادلاكردم البصرم حبيب بن دمحم بن علي
 ٖٛ البلقيِب العسقالين الدين سراج نصّب بن الفرس بن عمر

 ٙٗ السمهودم علي بن عبد هللا بن أٞبد بن علي بن عيسى احلسيِب
  أٞبد بن عماد بن يوسف بن عبد النيب =ابن العماد 

 ٕ٘ٗ األندلسي األنصارم هللا عبد بن دمحم بن أٞبد بن علي بن عمر
 ٕٕ األشعرم معيبد بن دمحم بن عمر

  ين = حيٓب بن أيب اخلّبالعمرا
 )ؼ(

  هللا عبد بن أٞبد بن دمحم=  الفاشاين
  الفاكهي = عبدالقادر بن أٞبد

  علي بن أٞبد بن دمحم = الفاكهي
  احلسن بن عمر بن دمحم = الرازم الدين فخر
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 األعالو املرتجه جههفَزس 

 الصفحة الَعَلم
  الفوراين = عبدالرٞبن بن دمحم

 )ؽ(
 ٖٕٓ اشيالش القفاؿ علي بن دمحم بكر أىب اإلماـ ابن القاسم

  دمحم  بن الرٞبن عبد=   ادلركزم أبو القاسم
  دمحم  بن دمحم بن الرحيم عبد=  ادلوصلي أبو القاسم

  ابن القاص = أٞبد بن أيب أٞبد 
 ٖٖٓ السدكسي اخلطاب أبو عزيز بن دعامة بن قتادة

  القزكيِب = عبدالغفار بن عبدالكرًن
  ابن القطاف = أٞبد بن دمحم بن أٞبد 

  دمحم بكر أىب اإلماـ ابن القاسم=  الشاشي القفاؿ
  القمويل= أٞبد بن دمحم بن مكي

  القونوم = علي بن إمساعيل بن يوسف
 )ؾ(

  ابن كج= يوسف بن أٞبد بن يوسف 
  الكرماين = دمحم بن يوسف بن  علي

 )ـ(
 ٘ٙٚ كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ موالة مشعوف بنت مارية

  = علي بن دمحم بن حبيبادلاكردم 
  ادلتويل = عبدالرٞبن بن مأموف

 ٖٙٔ األسيوطي ادلعايل أبو الدين هباء القاضي ادلخزكمي صلا بن اجمللي
  ابن احملاملي = أٞبد بن دمحم بن أٞبد

  زلب الدين الطربم = أٞبد بن عبدهللا
 ٘ٗ اخلمائل أيب اببن الشهّب ادلصرم الدين مشس السوم دمحم
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 األعالو املرتجه جههفَزس 

 الصفحة الَعَلم
 ٗ٘ٔ اجلاجرمي حامد أبو السهلي الفضل أيب بن إبراىيم بن دمحم
 ٜٕ٘ البوشنجى الرٞبن عبد بن سعيد بن إبراىيم بن دمحم
 ٕٕ الزبيدم احلسيِب انصر بن إبراىيم بن دمحم
 ٛٗ األشخر بكر أيب بن دمحم
 ٚٗٗ  الشاشي بكر أبو احلسْب، ابن أٞبد بن دمحم
 ٜٖٗ ادلركزم زيد أبو ،دمحم بن هللا عبد بن أٞبد بن دمحم
 ٕٖٙ األزىرم منصور أبو األزىر، ابن طلحة بن أٞبد بن دمحم
 ٗٛٙ الشافعي الفاشاين ادلركزم دمحم بن هللا عبد بن أٞبد بن دمحم
 ٜٖٔ ادلصرم الكناين عدالف بن إبراىيم بن عثماف بن أٞبد بن دمحم
 ٛٗ ادلكي الفاكهي علي بن أٞبد بن دمحم
 ٖٙ٘ اذلركل العبادل عباد ابن هللا عبد بن دمحم بن أٞبد بن دمحم
 ٘ٛ الزركشي الدين بدر هللا عبد بن هبادر بن دمحم
 ٖٗٚ ابلصيدالين ادلعركؼ ادلركزم بكر أبو دمحم بن داكد بن دمحم
 ٙٗ الشافعي الطبالكم سامل بن دمحم

 ٕٙ ٞبد بن عباس البارنبارمأبن  ٞبد بن عباسأدمحم بن عبد الرٞبن بن 
 ٛٔ السخاكم بكر أيب بن دمحم بن الرٞبن عبد بن دمحم
 ٖٖ٘ ادلكي زرقياأل الوليد بن دمحم بن أٞبد بن هللا عبد بن دمحم

 ٕٓ الردييٝباؿ الدين دمحم بن عبد هللا بن أيب بكر احلثيثي 
 ٜٗ اجلوجرم العابدين زين دمحم بن ادلنعم عبد بن دمحم

 ٘ٓٔ الدارمي ميموف بن عمر بن زلمَّد بن الواحد عبد بن زلمَّد
 ٕٔ الشافعي الرديي بكر أيب بن عبدهللا بن علي بن دمحم
 ٕٗ احلاٛبي الطائي أٞبد بن دمحم بن علي بن دمحم
 ٙ الشوكاين هللا عبد بن دمحم بن علي بن دمحم
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 األعالو املرتجه جههفَزس 

 الصفحة الَعَلم
 ٕٗ علي بن دمحم بن علي بن دمحم
 ٖٕ الزبيدم الفارقي عمر بن دمحم
 ٕٚٔ الرازم الدين فخر احلسْب بن احلسن بن عمر بن دمحم
 ٕٖ ادلقدسي ادلعايل أبو علي بن بكر أيب بن دمحم بن دمحم
 ٜٖٔ اجلزرم األثّب ابن الشيباين، الكرًن عبد بن دمحم بن دمحم
 ٕٖٓ الدمّبم عيسى بن موسى بن دمحم
 ٔٓٔ نصر البندنيجي أبو اثبت بن هللا ىبة بن دمحم
 ٕٚٛ البصرم العامرم احلسن أبو سراقة بن حيٓب بن دمحم
 ٖٜٗ الكرماين الدين مشس العالمة اإلماـ علي بن يوسف بن دمحم
 ٛٗ  اذلندم طاىر دمحم

 ٙٛٗ اخلوارزمي دمحم أبو أرسالف بن لعباسا بن دمحم بن زلمود
  إمساعيل بن حيٓب بن إمساعيل ادلزين=

 ٕٕٔ اخلزرجي األنصارم أكس بن عمرك بن جبل بن معاذ
   هللا عبد بن ادللك عبدأبو ادلعايل اجلويِب = 

  بكر  أيب بن دمحم بن دمحم=  ادلقدسي أبو ادلعايل
  ابن ادلقرئ= إمساعيل بن أيب بكر 

  طلحة  بن أٞبد بن دمحم=  األزىرم أبو منصور
  سليم  بن قيس بن هللا عبد=  األشعرم أبو موسى

 ف((
  ابن النقيب = أٞبد بن لؤلؤ 

  النوكم = حيٓب بن شرؼ بن مرم
 )ق(

 ٜٓ حبيب بن كبّب بن ىاركف
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 األعالو املرتجه جههفَزس 

 الصفحة الَعَلم
 ٕٔٛ البارزم اببن ادلعركؼ احلموم الرحيم عبد بن هللا ىبة

 ٙٔٔ الكليب السائب بن دمحم بن ىشاـ
 ٕ٘ٙ اذلامشية القرشية مشس عبد بن ربيعة بن عتبة بنت ىند

 )م(
 ٙٛ النوكم دمحم بن حسن بن مرم بن شرؼ بن حيي
 ٜ٘ٔ العمراىن اخلّب أبو سعيد سامل اخلّب أىب بن حيٓب

 ٛٔ٘ يوسف البغدادم  أبو السكيت بن إسحاؽ بن يعقوب
  السكيت  بن حاؽإس بن يعقوب=  أبو يوسف البغدادم

 ٖٖٖ األردبيلي إبراىيم بن يوسف
 ٛٗٔ الدينورم القاسم أبو الكجي كج بن يوسف بن أٞبد بن يوسف
 ٖٕٛ البويطي يعقوب أبو القرشي حيٓب بن يوسف
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 الللنات واملصطلحات العامةفَزس 

 فَزس الللنات واملصطلحات العامة-5

 الصفحة ادلصطلح/ الكلمة
 ٖٚٗ بريسماإل

 ٜٖٓ اإلهباـ
 ٕٜ اإلثخاف
 ٗ٘ٙ اإلجارة

 ٜٛ االجتهاد
 ٖٔٙ اإلجحاؼ

 ٚٗ٘ اإلٝباع
 ٓ٘ٔ األجناد
 ٙٗ٘ اآلحاد
 ٜٖٓ أحفى

 ٙٛ األخرس
 ٛٗٗ، ٚٓٗ اإلداكة

 ٕ٘ٛ االدخار
 ٕٙٔ اإلرث

 ٖٕٔ أرش
 ٛٛٗ األزج
 ٕٕٛ أزمن

 ٜٜ االسَبقاؽ
 ٔٓ٘ االستسقاء

 ٜٙ٘ استفاض
 ٗ٘ٗ ستفاؼاال

 ٖٛٙ إشالة
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 الللنات واملصطلحات العامةفَزس 

 الصفحة ادلصطلح/ الكلمة
 ٙٓ٘ االعتكاؼ

 ٕٛٓ اإلغراء
 ٖٗٔ األفيوف

 ٖٗٔ إلقالةا
 ٙٗٔ إكاؼ

 ٜٗٔ هباألك
 ٖ٘ٓ الصبياف أـ

 ٔٛ األماف
 ٘ٛ٘ القاضيأمْب 

 ٜٗٚ االصلرار
 ٜٚٔ نسياإل

 ٜٕٔ الفيء أىل
 ٔٔٔ األكاثف

 ٕٓٔ اإلكز
 ٖٓٙ كقاؼاأل

 ٗٙ٘ اإليصاء
 ٜٖٔ اإليالء

 ٖٔ٘ البيعة أدياف
 ٜٗٔ البازم

 ٔٗٗ الباقالء
 ٖٓٗ ببغاءال

 ٖٖٓ البخاٌب
 ٕٗٗ البدنة
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 الللنات واملصطلحات العامةفَزس 

 الصفحة ادلصطلح/ الكلمة
 ٚٗٔ الرباذين

 ٖٖٚ الربغوث
 ٖٕٕ  ربكةال
 ٘٘ٗ بسرال
 ٕٗٗ بسيسال

 ٙ البطْب
 ٙٗٔ البغاؿ
 ٖٗٗ البغل
 ٖٖٚ  البق

 ٕٗٗ البقسماط
 ٕٖٖ البلبل

 ٘٘ٗ  بلحال
 ٕٖٔ لبوف بنت
 ٕٖٔ سلاض بنت
 ٖ٘ٔ البنج

 ٔٛٔ بندقةال
 ٜٖٓ البنصر
 ٓٗٔ الِبيعة
 ٔٚٗ  أتزر
 ٜ٘ٗ  تربر

 ٕٛٔ  تنبال
 ٖٔٔ تبيعال

 ٖٙٓ التحنيك
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 الللنات واملصطلحات العامةفَزس 

 الصفحة ادلصطلح/ الكلمة
 ٔٓٗ تخمةال

 ٔٚٗ تدثر
 ٔٛٔ التذفيف

 ٜٛٗ تسرل
 ٕٖٔ تشقيصال

 ٓ٘ٔ التضفّب
 ٖٖٙ اخليل تضمّب
 ٗ٘ٗ التعاقو

 ٕٕٔ التعشيش
 ٕٛٗ التكة

 ٔ٘ٔ التلصص
 ٖٓٔ تمشيطال
 ٘٘ٗ  تنورال

 ٕٔٔ هترل
 ٛ٘ٗ  ثفل
 ٕ٘ٗ إبل ثِب
 ٕ٘ٗ بقر ثِب

 ٕٕٗ الثنية
 ٖٛ اجلاسوس
 ٜٛٙ اجلاىلية

 ٔٚٗ اجلبة
 ٕٓٙ اجلحد

 ٜٔٔ دلاجل
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 الللنات واملصطلحات العامةفَزس 

 الصفحة ادلصطلح/ الكلمة
 ٕٕٗ اجلذعة
 ٜٚٔ اجلراد
 ٖٚٛ اجلريد

 ٙٓٔ جلزيةا
 ٖٗٔ اجلص
 ٜٗ اجلعالة

 ٖٖٛ اجلعالف
 ٓ٘ٔ اجللجل

 ٙٗ٘ اجللي
 ٕٗٙ اجلنْب
 ٗٛ اجلهاد

 ٔ٘٘ اجلوامك
 ٖٖٓ واميساجل

 ٖٖٙ، ٕٓٔ اجليف
 ٛٙٗ احلانوت
 ٖٖٖ احلبارل
 ٗٔ٘ احلجر
 ٕٖٖ احلجل

 ٖٖٚ دأةاحل
 ٕٔ٘ احلدقة
 ٖٙٙ احلذؽ
 ٖٖٔ احلرايب

 ٖ٘ٔ، ٕٛٔ احلشيش
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 الللنات واملصطلحات العامةفَزس 

 الصفحة ادلصطلح/ الكلمة
 ٜٓٗ قباحل
 ٕٖٔ قةاحل

 ٜٚٔ احللقـو
 ٕٜ٘ احللية

 ٖٔٔ احلليلة
 ٖٕٗ احلماـ

 ٕٔٔ الوحش ٞبر
 ٖٓٔ احلنث

 ٖٗٛ وايباحل
 ٕٖٚ واصلاحل

 ٕٔٙ احلوالة
 ٖٛٗ ياكةاحل

 ٘ٗ٘ اخلاص
 ٕٔٗ خاف

 ٚٚ اخلراسانّيوف
 ٖٗٗ اخلشكناف
 ٕٕٚ اخلضاب

 ٔٗٙ اخلطأ
 ٖٖٛ اخلطاؼ

 ٙٗ٘ اخلفي
 ٖٚٗ اخللخاؿ

 ٗٗٗ اخللع
 ٖٗٓ اخللوؽ
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 الللنات واملصطلحات العامةفَزس 

 الصفحة ادلصطلح/ الكلمة
 ٖٔٔ اخللية

 ٙ اخلميص
 ٖٖٛ اخلنافس

 ٘ٛ اخلنثى
 ٜٖٓ اخلنصر
 ٗٔٙ اخليار
 ٖٜ الداء
 ٖٔٛ الدارة
 ٜٛٙ الدبر

 ٖٖٔ الدبسي
 ٗٚٗ، ٕٗٗ  درعال

 ٖٚٓ الكرب دعاء
 ٕٖٓ الدنيلس
 ٖ٘ٗ الدىليز

 ٕٜٙ الدكر
 ٔٚ٘ الديواف

 ٜٗٙ الِدي ة
 ٖٔٗ الذر

 ٛٚٔ الذكاة
 ٔٛ الذمة
 ٘ٔٔ الراب

 ٘ٗٗ الرجعة 
 ٜٛ عدؿرجل 
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 الللنات واملصطلحات العامةفَزس 

 الصفحة ادلصطلح/ الكلمة
 ٖٓ٘ الرحى
 ٖٖٛ الرخم
 ٖٚٚ الرشق
 ٜٛ الرؽ

 ٜٓٔ الرقيق
 ٕٗٗ رقاؽال

 ٕٙٗ الرقىب
 ٚٓٔ الركن
 ٕٖٛ الرمد
 ٚٛٔ الرمق
 ٗ٘ٙ الرىن
 ٚٗ٘ الركاة

 ٖٛٔ الركث
 ٓٗٔ ركشن
 ٛٔٔ الريف

 ٖ٘ٙ الزاانت
 ٗ٘ٗ الزبد
 ٖٓ٘  زبل

 ٜٕٖ زرزكر
 ٖٗٓ الزعفراف

 ٖٖٗ الزنبور
 ٖٔٔ الزِنديق
 ٖٖٛ الساعد
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 الللنات واملصطلحات العامةفَزس 

 الصفحة ادلصطلح/ الكلمة
 ٜٖٓ السبابة
 ٕٖٔ سبالتو

 ٖٖٓ السخلة
 ٓٚٗ لسد

 ٙٗٔ سرج
 ٗٛ٘ السفيو
 ٜٕٙ السقط

 ٕٚٗ سقيفةال
 ٕٕٗ سكباجال

 ٖٛ٘ السلعة
 ٖٗٚ السلم

 ٖ٘ٗ  مسع
 ٕٖٙ سمورال
 ٕٕٛ سنابلال
 ٕٖٙ سنجابال

 ٖٚٗ السوار
 ٖٗٗ سويقال

 ٕٕ٘ سيب
 ٜٕٚ شاه شاىن

 ٜٗٔ الشاىْب
 ٔٗٙ العمد شبو

 ٖٙٗ الشركة
 ٖٛٙ الشطرنج
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 الللنات واملصطلحات العامةفَزس 

 الصفحة ادلصطلح/ الكلمة
غار  ٘ٔٙ الشِّ
 ٕٔٔ الشفرة
 ٗٗٙ الشفعة

 ٖٖٖ الشقراؽ
 ٛٛٗ الشكاية

 ٚٔٗ شمراخال
 ٜٛ الشهادة
 ٖٔ٘ الصائل
 ٜٗٗ الصربة
 ٕٖٔ الصدغ

 ٖٖٛ صردال
 ٚٗ٘ الصرؼ

 ٖٔٗ صفةال
 ٜٗٔ الصقر
 ٓٙٗ الصلح

 ٖٓٔ الصماخ
 ٖٛٗ الصواغ

 ٕٖٛ ضبال
 ٕٖ٘ الض ْبع

 ٕٙٙ الضالؿ
 ٘ٓٙ ةضيعال

 ٖ٘ٗ الطاؽ
 ٖٛ طليعةال
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 الللنات واملصطلحات العامةفَزس 

 الصفحة ادلصطلح/ الكلمة
 ٓ٘ٔ الطيلس

 ٕٗٗ طيلسافال
 ٖٛٗ العادة

 ٔٗٙ ةعاقلال
 ٘ٗ٘ العاـ

 ٚٔٗ عثكاؿال
 ٕ٘٘ عجفال
 ٕٖٔ عذارينال

 ٖٖٓ العراب
 ٛٚ العراقّيوف

 ٗٔٙ العرااي
 ٚٗ٘ العربية

 ٚٔٗ عرجوفال
 ٕٚٗ عرقيةال

 ٜٖ٘ فو العرني
 ٖٓٔ عريفال

 ٖٖٙ العضباء
 ٖٖٗ العقاب
 ٖٙٙ العقار

 ٓٛٔ  عقر
 ٕٛٔ علفال

 ٕٖٔ العلقة
 ٔٗٙ العمد
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 الللنات واملصطلحات العامةفَزس 

 الصفحة ادلصطلح/ الكلمة
 ٔٙٗ الُعمرل

 ٕٖٖ العندليب
 ٕٖٔ العنفقة

 ٜٚ عنوةال
 ٖٚٓ  الغب
 ٖ٘٘ الغنْب 

 ٚٛٗ الغداء
 ٖٖٙ الغداؼ

 ٕٗٗ غرابؿال
 ٖ٘ٙ الغرة

 ٖٙٙ الغرض
 ٖٔٗ غلقال

 ٕٖٖ الفاختة
 ٙٗ٘ الفاسد
 ٜٜ الفداء

 ٖٚٗ فرجيةال
 ٜٓ٘ الفرسخ

 ٜٕٓ فضويلال
 ٕٖٙ فنكال

 ٜٗٔ الفهد
 ٜٛ الفيء
 ٕٜٕ القابلة

 ٕٖٙ  قاقمال
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 الللنات واملصطلحات العامةفَزس 

 الصفحة ادلصطلح/ الكلمة
 ٕٗٗ  قباءال

 ٕٛٔ  قت
 ٖٚٙ القحبة
 ٛٗٙ القذؼ
 ٖٕ٘ القراض
 ٕٙٗ القراف
 ٖٖٔ قرب

 ٖٔٛ قرطاسال
 ٗٛ٘ القرعة

 ٚ٘ٔ قريشال
 ٛٗٙ القسامة
 ٙ٘ٙ القسمة
 ٓٗ٘ القضاء

 ٕٖٖ القطا
 ٖٓٗ القعقعة

 ٖٖٙ قعودال
 ٜٗٔ قلنسوةال

 ٖٖٚ القمار
 ٖٖٔ القمرم
 ٜٓ٘ القمطر

 ٜٕٗ   قنال
 ٕٖٚ قنفذال

 ٕ٘ٔ الق و د
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 الللنات واملصطلحات العامةفَزس 

 الصفحة ادلصطلح/ الكلمة
 ٘ٗ٘ القياس
 ٙٗ٘ الصحيح القياس

 ٕٕٔ كاؿ
 ٕٚٗ كتافال
 ٖ٘ٗ كِرشال

 ٕٖٚ الكركي
 ٕٛٙ كرديةال
 ٕٕٛ كسرةال

 ٕٗٗ الكعك
 ٖٗٗ الكنافة
 ٜٕٛ الكنية

 ٛٗٗ كوزال
 ٖٔٗ اللجأة

 ٕٜٖ لجاجال
 ٚٗٔ  جلم

 ٓٚٗ لحاؼال
 ٓٚٗ ةلحمال

 ٜٜٖ اللحن
 ٕٖٚ اخليل من اللطيم

 ٕٕٚ لقطةال
 ٕٖٓ قاللقل

 ٕٗٙ اللوث
 ٜٔ ادلبارز
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 الللنات واملصطلحات العامةفَزس 

 الصفحة ادلصطلح/ الكلمة
 ٜٓٔ ادلبعض

 ٘ٗ٘ ادلبْب
 ٕٖٗ ادلَبدية
 ٙٗ٘ ادلتصل

 ٜٚ ادلتقدِّموف
 ٙٗ٘ ادلتواتر
 ٖٓ٘ ادلثانة

 ٕٕٔ ادلثقاؿ
 ٘ٗ٘ اجململ

 ٜٓ٘ احملتسب
 ٖٖ زلش  

 ٚٚٔ احملصن
 ٖ٘ٗ ادلخيض

 ٕٗٗ  ادلد
 ٕٔٙ ادلرإبة

 ٖٓ٘ ةر ادل
 ٓٚٔ ادلرتد

 ٜٕ٘ ادلرسل
 ٕٔٗ رقاةادل
 ٕٙٗ رقعادل

 ٜٚٔ ادلرمّ 
 ٖ٘ٙ زراؽادل

 ٕٖٙ ادلسابقة
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 الللنات واملصطلحات العامةفَزس 

 الصفحة ادلصطلح/ الكلمة
 ٖٖ٘ ساغادل

 ٜٓٔ ادلساكمة
 ٖٚٔ ستولدةادل

 ٖٚٙ ادلسالت
صل

 
 ٗ٘ٗ ادل

 ٕٚٔ ادلضاربة
 ٕٖٔ ادلضغة
 ٖٕٔ ادلطبق
 ٘ٗ٘ ادلطلق

 ٕٕٓ عارادل
 ٜٗ ادلعاقدة

 ٖٓٛ عاليقادل
 ٕٕٗ ادلعز

 ٛٚٗ عضلادل
 ٔٔٔ ادلعطلة
 ٕٔٙ ادلغابنة

 ٕٕٓ غصوبادل
 ٖٗٙ ادلفوضة

 ٕٓ ادلفهـو
 ٕٓٙ ادلقاصة
 ٕٖٚ ادلقردح
 ٖٛٙ ادلقالع

 ٚٚ٘ ادلقلد
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 الللنات واملصطلحات العامةفَزس 

 الصفحة ادلصطلح/ الكلمة
 ٕٗٗ قنعةادل

 ٘ٗ٘ ادلقيد
 ٖٚٔ كاتبةادل
 ٜٜ   دلنا

 ٕٖٙ ادلناضلة
 ٖٛٙ نجنيقادل

 ٕٖٗ ادلنخنقة
 ٙٗ٘ ادلنسوخ

 ٕٛٗ نطقةادل
 ٕٓ ادلنطوؽ
 ٚٓٔ ادلنقطع
 ٕٙٗ ادلنمق

 ٖٓٚ هارشةادل
 ٜٙٔ ادلهر

 ٕٙٗ ادلهلهل
 ٖٙٙ ادلهيأة
 ٕٕٔ ادلوات
 ٕٙٙ ادلؤنة

 ٜٔٔ  ّبةادل
 ٙٗ٘ الناسخ
 ٜٗٔ الناصية
 ٖٕٗ الناطف

 ٚٚ٘ األكقاؼانظر 
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 الللنات واملصطلحات العامةفَزس 

 الصفحة ادلصطلح/ الكلمة
 ٓ٘ٔ الناقوس

 ٘ٛ  نبذ
 ٖ٘ٙ صليب
 ٕٓٔ النحر

 ٖٓٙ  الند
 ٕٚٗ النذر

 ٕٗٗ النزكاف
 ٖٖ٘ النسر

 ٖٛٔ النسناس
 ٖ٘٘ النسيئة
 ٜٛٔ نصالن 
 ٕٓٔ النعاـ
 ٘ٔٙ ادلتعة نكاح
 ٖٖ النكتة
 ٜٗٔ النمر
 ٖٔٗ السليماين النمل
 ٖٛٚ نوب
 ٖٗٔ النورة
 ٖ٘ٔ  اذلبة

 ٚٓٔ ى ج ر
 ٕٚ٘ اذلدم
 ٘ٛ ىاللية

 ٛٓٔ  اذِلم
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 الللنات واملصطلحات العامةفَزس 

 الصفحة ادلصطلح/ الكلمة
 ٛ٘ٗ الوجر

 ٜٚٔ وحشيال
 ٕٓ٘ الودؾ

 ٚٛ الوديعة
 ٖٔٗ الورداف
 ٕٕٚ الوسم
 ٖٖٗ الوشق
 ٘ٛ٘ الوصي
 ٕٙٔ الوصية

 ٓ٘ٔ وىدةال
 ٜٕٛ تطّبال

 ٛٓ٘ اليتم
 ٖٓٔ خيضب
 ٕ٘ٔ يشاحح

 ٕٖٖ اليعاقيب
 ٕ٘ٔ دياكس
 ٖٖٔ اليماـ
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 املصطلحات الشافعيةفَزس 

 املصطلحات الشافعيةفَزس  -6
 الصفحة الشافعي صطلحادل

 ٙٚ األصحّ 
 ٙٚ األصحاب

 ٙٚ األظهر
 ٚٚ اإلماـ
 ٚٚ اجلديد

 ٚٚ اخلراسانّيوف
 ٙٚ الشارح

 ٙٚ الشارحاف
 ٙٚ الشرحاف
 ٚٚ الشيخاف

 ٙٚ شيخنا
 ٚٚ الصحيح

 ٘ٗ٘ الظاىر
 ٛٚ العراقّيوف

 ٛٚ ٕبث فيو
 ٛٚ نظر فيو

 ٛٚ القاضي
 ٛٚ القدًن

 ٛٚ  قيل
ركف  ٜٚ ادلتأخِّ
 ٜٚ ادلتقدِّموف

 ٜٚ  ًبادل
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 املصطلحات الشافعيةفَزس 

 الصفحة الشافعي صطلحادل
 ٜٓ٘ احملتسب
 ٜٚ ادلختار

 ٜٚ ادلذىب
 ٜٚ األشهر أك ادلشهور
 ٜٚ ادلعتمد

 ٜٚ ادلنصوص
 ٜٚ النصّ 
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 املذاٍب الفلزيةفَزس 

 الفلزية ذاٍبفَزس امل -7
 الصفحة ذىبادل

 ٜٗ األشاعرة
 ٔٔٔ الطبائع أصحاب
 ٔ٘ٔ التثليث
 ٛٓٔ الراىب
 ٖ٘ٗ الرائب

 ٕٔٔ السامرة
 ٕٔٔ الصائبة

 ٔٔٔ الفالسفة
 ٚٓٔ اجملوس

 ٜٓ٘ احملتسب
 ٕٔٔ صلراف نصارل

 ٖٔٔ لوثِبا
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 األماكً والبلداٌفَزس 

 األماكً والبلداٌ  -8
 الصحفة البلا/ ادلكاف
 )أ(

 ٛٔٔ  أبْب
 ٚٓٔ  أيْػل ة

 )ب(
 ٛٔٔ الشاـ ٕبر
 ٛٔٔ اذلند ٕبر

 )ت(
 ٙٔٔ هِتامة

 )ج(
 ٙٔٔ طي جبل

 )ح(
ْيِبية  ٛ٘ٔ احلُد 
 ٔٔ٘ احلطيم

 )خ(
 ٚٙٗ ليلياخل خاف

 )د(
 ٖٚٙ الذىب دار
 ٖٚٙ الندكة دار

 ٛٔٔ ِدْجل ةُ 
 ٖٚٙ دمشق

 )ر(
 ٚٔٔ الرـك

 )ز(
 ٜٔ  ز بِيد
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 األماكً والبلداٌفَزس 

 )س(
 ٚٙٗ اجليوش أمّب سوؽ
 ٚٙٗ حيي سوؽ

 )ص(
 ٓٗٔ صوامع

 )ط(
 ٜٖٗ طربستاف

 )ؼ(
 ٚٔٔ فارس

 ٛٔٔ الفرات
 )ؽ(

 ٗٗٔ ادلعزية القاىرة
 )ؾ(

 ٜٕٔ كنائس
 ٖٗٔ الكوفة

 )ف(
 ٙٔٔ  صل ْد

 )ق(
 ٛ٘ٔ اذلند

 )ك(
 ٗٔٔ   كج

 )م(
 ٗٔٔ اليمامة
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 املصادر واملزاجعفَزس 

 فَزس املصادر واملزاجع. -9
 اآلاثر  ..ٔٔ

(، تصػػػحيح كتعليػػػق: أيب الوفػػػاء، نشػػػر: دار الكتػػػب ٜٛٔأليب عبػػػدهللا دمحم بػػػن احلسػػػن الشػػػيباين  ت: 
 بّبكت. -العلمية

 آاثر البالد كأخبار العباد  ..ٕٕ
 .بّبكت –دار صادر ، نشر: ىػ(ٕٛٙ ت:لقزكيِب  زكراي بن دمحم بن زلمود ال

 آراء اب  حجر اذليتمي االعتقادية  ..ٖٖ

 ىػ.ٕٚٗٔ، ٔالرايض، ط -حملمد بن عبدالعزيز الشائع، نشر: مكتبة دار ادلنهاج

 اإلابنة يف اللغة العربية   ..ٗٗ

د. عبػػػػدالكرًن خليفػػػػة،  ، ٙبقيػػػػق: ىػػػػػ( ٔٔ٘ ت:سػػػػلمة بػػػػن مسػػػػلم بػػػػن إبػػػػراىيم الصػػػػحارم العػػػػوتيب  ل
 -ىػػػػػػػ  ٕٓٗٔ، ٔ، طسػػػػػػلطنة عمػػػػػػاف -مسػػػػػػقط  -كزارة الػػػػػػَباث القػػػػػػومي كالثقافػػػػػػة خػػػػػػرين، نشػػػػػػر: كآ

 .ـٜٜٜٔ

 االبتهاج يف شرح ادلنهاج  ..٘٘

ىػػػ(، رسػػالة علميػػة مقدمػػة ٔبامعػػة أـ القػػرل لنيػػل ٙ٘ٚلتقػػي الػػدين علػػي بػػن عبػػدالكاُب السػػبكي،  ت:
، مػػن بدايػػة كتػػاب صػػالة ىػػٖٓٗٔ-ٜٕٗٔدرجػة الػػدكتوراه، للطالبػػة: أمينػػة بنػت مسػػعد احلػػريب، سػػنة: 

 اجلماعة إىل هناية كتاب اجلنائز.
 ىػ(٘ٛٚ  ت: منهاج الوصوؿ إيل علم األصوؿ للقاضي البيضاكم  اإلهباج يف شرح ادلنهاج  ..ٙٙ

 ، نشػر: تقي الػدين أبػو احلسػن علػي بػن عبػد الكػاُب السػبكي ككلػده اتج الػدين أبػو نصػر عبػد الوىػابل
 .ـ ٜٜ٘ٔ -ػ ىٙٔٗٔ، نشر: بّبكت–دار الكتب العلمية 

 اإلمجاع   ..ٚٚ
: نشػػر، فػػؤاد عبػػد ادلػػنعم أٞبػػد، ٙبقيػػق: ىػػػ(ٜٖٔ ت:دمحم بػػن إبػػراىيم بػػن ادلنػػذر النيسػػابورم   أليب بكػػر

 .ـٕٗٓٓىػ/ ٕ٘ٗٔ، ٔ، ط دار ادلسلم للنشر كالتوزيع

 أىل الذمة:أحكاـ   ..ٛٛ

كسػف بػن ٙبقيػق: ، ىػػ(ٔ٘ٚ: تسػعد مشػس الػدين ابػن قػيم اجلوزيػة  مد بػن أيب بكػر بػن أيػوب بػن حمل
 ىػ(.ٛٔٓٗٔ  ٔطرمادم للنشر،  الدماـ، ، نشر: شاكر بن توفيق العاركرم -أٞبد البكرم 

 األحكاـ السلطانية  ..ٜٜ
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ىػػػػ(، ٓ٘ٗ :أليب احلسػػػن علػػػي بػػػن دمحم بػػػن دمحم بػػػن حبيػػػب البصػػػرم البغػػػدادم، الشػػػهّب ابدلػػػاكردم  ت
 القاىرة. –نشر:  دار احلديث 

 اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ  ..ٓٔٓٔ

 ٔالػرايض، ط -، تعليػق: الشػيخ عبػدالزاؽ عفيفػي،  دار الصػميعيى(ٖٔٙلعلي بن دمحم اآلمدم  ت: 
 ـ(.ٖٕٓٓق = ٕٗٗٔ 

 إحياء علـو الاي   ..ٔٔٔٔ

 القاىرة. -أليب حامد الغزايل، نشر: دار الشعب

  أخبار مكة يف قامي الاىر كحايثو  ..ٕٕٔٔ
ٙبقيق: أ.د. عبػدادللك بػن عبػدهللا بػن دىػيش، ى( ٕ٘ٛيب عبدهللا دمحم بن إسحاؽ الفاكهي  ت:أل

 ـ(.ٜٙٛٔى = ٚٓٗٔ  ٔمكة ادلكرمة، ط -نشر: مكتبة كمطبعة النهضة احلديثية

   مع "الباحث احلثيث" ألٞبد دمحم شاكر(اختصار علـو احلايث   ..ٖٖٔٔ
ة: د. بػػػػديع السػػػػيد اللحػػػػاـ، نشػػػػر: دار ، عنايػػػػى(ٗٚٚأليب الفػػػػداء إمساعيػػػػل بػػػػن كثػػػػّب الدمشػػػػقي  

 ـ(.ٕٓٓٓى = ٕٔٗٔ  ٖالرايض، ط -بّبكت، كدار السالـ -الفيحاء

  اختالؼ احلايث  ..ٗٔٗٔ
، ٙبقيق: دمحم أٞبد عبدالعزيز، نشػر: دار الكتػب ى(ٕٗٓأليب عبدهللا دمحم بن إدريس الشافعي  ت 

 ـ(.ٜٙٛٔى = ٙٓٗٔ  ٔبّبكت، ط -العلمية

 االختيار لتعليل ادلختار  ..٘ٔ٘ٔ
، الشػػيخ زلمػػود أبػػو دقيقػػة ، تعليػػق: ىػػػ(ٖٛٙ: تبػػد هللا بػػن زلمػػود بػػن مػػودكد أبػػو الفضػػل احلنفػػي  عل

 .ـ ٖٜٚٔ -ىػ  ٖٙ٘ٔ، نشر: القاىرة –مطبعة احلليب نشر: 

 يف إرشاد الغاكم إىل مسالك احلاكمإخالص الناكم   ..ٙٔٙٔ

ٙبقيػق: عػادؿ أٞبػد  ىػ(،ٖٚٛلشرؼ الدين إمساعيل بن أيب بكر بن عبدهللا ادلعركؼ اببن ادلقرئ  ت: 
 بّبكت. -عبد ادلوجود، كعلي دمحم معوض، نشر: دار الكتب العلمية

 أدب القاضي   ..ٚٔٚٔ

ىػػ(، ٙبقيػق: د. حسػْب خلػف ٖٖ٘أليب العباس أٞبد بن أيب أٞبد الطربم ادلعركؼ اببن القػاص  ت: 
 ـ.ٜٜٛٔ -ىػ ٜٓٗٔ، ٔاجلبورم، نشر: مكتبة الصديق للنشر كالتوزيع، الطائف، ط 

 النوكية األذنار   ..ٛٔٛٔ
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دمشػػق،  -أليب زكػػراي زلػػي الػػدين بػػن شػػرؼ النػػوكم، ٙبقيػػق: عبػػدالقادر األرانؤكط، نشػػر: مطبعػػة ادلػػالح
 ـ(.ٜٔٚٔى = ٜٖٔٔ 

 ادلسمى بػ إرشاد الغاكم إىل مسالك احلاكم اإلرشاد  ..ٜٜٔٔ

ىػػ(، عنايػة: كليػد ٖٚٛلشرؼ الدين أيب دمحم إمساعيػل بػن أيب بكػر الشػرجي ادلعػركؼ اببػن ادلقػرم  ت: 
 ـ.ٖٕٔٓ -ىػ ٖٗٗٔ، ٔعبدالرٞبن الربيعي، نشر: دار ادلنهاج، طبن 

 إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم  ..ٕٕٓٓ

ادلطبعػػة ، نشػػر: ىػػػ(ٖٕٜ: تٞبػػد بػػن دمحم بػػن أىب بكػػر بػػن عبػػد ادللػػك القسػػطالين القتيػػيب ادلصػػرم  أل
   .ىػ ٖٕٖٔ، ٚ، ط الكربل األمّبية، مصر

 إرشاد الفحوؿ إيل حتقيق احلق م  علم األصوؿ  ..ٕٕٔٔ
الشػيخ أٞبػد عػزك عنايػة، ، ٙبقيػق: ىػػ(ٕٓ٘ٔ: تمد بن علي بن دمحم بػن عبػد هللا الشػوكاين اليمػِب  حمل

 .ـٜٜٜٔ -ىػ ٜٔٗٔ، ٔ، ط دار الكتاب العريب، نشر: كفر بطنا  -دمشق 

 إركاء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل  ..ٕٕٕٕ
ى =  ٜٜٖٔ  ٔط بػػػػػّبكت، -نشػػػػػر: ادلكتػػػػػب اإلسػػػػػالمي ى(ٕٓٗٔالػػػػػدين األلبػػػػػاين  ت حملمػػػػػد انصػػػػػر

 ـ(.ٜٜٚٔ
 األصحاب معرفةاالستيعاب يف   ..ٖٕٖٕ

 ٔدار اجليػل بػّبكت، طنشػر: ، ٙبقيػق: علػي دمحم البجػاكم، ى(ٖٙٗللحافظ أيب عمػر ابػن عبػدالرب  ت
 .ـ(ٕٜٜٔى = ٕٔٗٔ 

 أسا الغابة يف معرفة الصحابة  ..ٕٕٗٗ
 ادلعرفػػةدار  نشػػر:، خليػػل مػػأموف شػػيحاٙبقيػػق ى( ٖٓٙأليب احلسػػن علػػي بػػن دمحم بػػن األثػػّب اجلػػزرم  ت

 ـ(.ٕٔٓٓى = ٕٕٗٔ  ٕط بّبكت 
 األسرار ادلرفوعة يف األخبار ادلوضوعة ادلعركؼ ابدلوضوعات الكربل  ..ٕٕ٘٘

دمحم ، ٙبقيػػػق: ىػػػػ(ٗٔٓٔ: تعلػػػي بػػػن  سػػػلطاف( دمحم، أبػػػو احلسػػػن نػػػور الػػػدين ادلػػػال اذلػػػركم القػػػارم  ل
 .بّبكت –شر: دار األمانة / مؤسسة الرسالة ، نالصباغ

 شادبشرح اإلر  اإلسعاد  ..ٕٕٙٙ

ىػػػ(، ٙبقيػػق: رلموعػػػة مػػن طػػػالب ٜٙٓحملمػػد األمػػّب بػػػن انصػػر الػػدين دمحم بػػػن أيب شػػريف ادلقدسػػػي  : 
 اجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة ُب رسائل علمية  ماجستّب(.

 إسفار الفصيح  ..ٕٕٚٚ
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، نشػر: أٞبد بن سعيد بن دمحم قشػاش، ٙبقيق: ىػ(ٖٖٗ: تمد بن علي بن دمحم، أبو سهل اذلركم  حمل
 .ىػٕٓٗٔ، ٔ، ط البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية، ادلدينة ادلنورة، ادلملكة العربية السعودية عمادة

 األسلوب  ..ٕٕٛٛ
 ـ.ٖٕٓٓ ، ٕٔ، ط مكتبة النهضة ادلصرية، نشر: ٞبد الشايبأل

 أسىن ادلطالب يف شرح ركض الطالب   ..ٜٕٜٕ

ار الكتػػاب ، نشػػر: دىػػػ(ٕٜٙ: تحيػػٓب السػػنيكي   زكػػراي بػػن دمحم بػػن زكػػراي األنصػػارم، زيػػن الػػدين أيبل
 .بدكف طبعة كبدكف اتريخ، اإلسالمي

 )السبكي(األشباه كالنظائر   ..ٖٖٓٓ

، ٙبقيػػػق: عػػػادؿ أٞبػػػد عبػػػدادلوجود، كزميلػػػو، دار الكتػػػب ى(ٔٚٚلعبػػػدالوىاب بػػػن علػػػي السػػػبكي  ت 
 ـ(.ٜٜٔٔى = ٔٔٗٔ  ٔبّبكت، ط  –العلمية 

 (السيوطي  كالنظائر األشباه  ..ٖٖٔٔ
، إعػػداد: مركػػز الدراسػػات كالبحػػوث ٗبكتبػػة نػػزار البػػاز، ى(ٜٔٔ جلػػالؿ الػػدين عبػػدالرٞبن السػػيوطي  ت

 ـ(.ٜٜٚٔى = ٛٔٗٔ  ٕالرايض، ط  -مكة ادلكرمة  -نشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 

 اشتقاؽ أمساء هللا   ..ٕٖٕٖ

، نشػرؾ د. عبػد احلسػْب ادلبػارؾ، ٙبقيػق: ىػػ(ٖٖٚ: تعبد الرٞبن بن إسحاؽ الزجاجي، أبو القاسػم  ل
 .ـٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔ، ٕ، ط مؤسسة الرسالة

 اإلصابة يف دتييز الصحابة  ..ٖٖٖٖ
دار نشػػر:  ، ٙبقيػػق: علػػي دمحم البجػػاكم،ى(ٕ٘ٛأليب الفضػػل أٞبػػد بػػن علػػي بػػن حجػػر العسػػقالين  ت

 .هنضة مصر القاىرة

 أصوؿ السنة لإلماـ أمحا   ..ٖٖٗٗ

 -دار ادلنػػار ، نشػػر: ىػػػ(ٕٔٗ: تعبػػد هللا أٞبػػد بػػن دمحم بػػن حنبػػل بػػن ىػػالؿ بػػن أسػػد الشػػيباين  أليب 
 .ىػٔٔٗٔ، ٔ، ط السعودية –خلرج ا

 إعانة الطالبٌن على حل ألفاظ فتح ادلعٌن   ..ٖٖ٘٘
دار ، نشػػػر: ىػػػػ(ٖٓٔٔ: ت ادلشػػػهور ابلبكػػػرم( عثمػػػاف بػػػن دمحم شػػػطا الػػػدمياطي الشػػػافعي  أليب بكػػػر 

 .ـ ٜٜٚٔ -ىػ  ٛٔٗٔ، ٔ، ط الفكر للطباعة كالنشر كالتوريع

 اعتقاد أئمة احلايث  ..ٖٖٙٙ
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دمحم بػػػن عبػػػد الػػػرٞبن ، ٙبقيػػق: ىػػػػ(ٖٔٚ: تيػػل اإلمسػػػاعيلي اجلرجػػػاين  أٞبػػد بػػػن إبػػػراىيم بػػػن إمساع أليب
 .ىػٕٔٗٔ، ٔ، ط الرايض –دار العاصمة ، نشر: اخلميس

 أعالـ النبوة  ..ٖٖٚٚ
 –دار كمكتبػػػة اذلػػػالؿ ، نشػػػر: ىػػػػ(ٓ٘ٗ: تاحلسػػػن علػػػي بػػػن دمحم البغػػػدادم، الشػػػهّب ابدلػػػاكردم   أليب

 .ىػ ٜٓٗٔ ، ٔ، ط بّبكت

 األعالـ   ..ٖٖٛٛ

يو ، مػػػا٘ٔ، ط دار العلػػم للماليػػػْب، نشػػػر: ىػػػ(ٜٖٙٔ: تمػػػود الزركلػػي الدمشػػػقي  ّب الػػػدين بػػن زلخلػػ
 .ـ ٕٕٓٓ

 اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع  ..ٜٖٜٖ
مكتػػػب البحػػػوث ، ٙبقيػػػق: ىػػػػ(ٜٚٚ: تشػػػمس الػػػدين، دمحم بػػػن أٞبػػػد اخلطيػػػب الشػػػربيِب الشػػػافعي  ل

 .بّبكت –دار الفكر ، نشر: دار الفكر -كالدراسات 

 ياإلقناع يف الفقو الشافع  ..ٓٗٓٗ

 .ىػ(ٓ٘ٗ: تاحلسن علي بن دمحم البغدادم، الشهّب ابدلاكردم   أليب

 اإلقناع يف مسائل اإلمجاع   ..ٔٗٔٗ

حسػن فػوزم ، ٙبقيػق: ىػ(ٕٛٙ: تعلي بن دمحم بن عبد ادللك الكتامي احلمّبم الفاسي ابن القطاف  ل
 .ـٕٗٓٓ -ىػ ٕٗٗٔ ،ٔ،ط الفاركؽ احلديثة للطباعة كالنشر، نشر: الصعيدم

 ديث األحكاـاإلدلاـ أبحا  ..ٕٕٗٗ
دمحم ، ٙبقيػػق: ىػػػ( ٕٓٚ: تالفػػتح دمحم بػػن علػػي القشػػّبم، ادلعػػركؼ اببػػن دقيػػق العيػػد   تقػػي الػػدين أيبل

 .ـ ٖٕٔٓ -ىػ  ٖٗٗٔ ، ٔ، ط دار النوادر، سوراي، نشر: خلوؼ العبد هللا

  األـ  ..ٖٖٗٗ
وفػاء ال نشػر: دار قيق د. رفعػت فػوزم عبػدادلطلب،ٙبى( ٕٗٓأليب عبدهللا دمحم بن إدريس الشافعي  ت

 ـ(.ٕ٘ٓٓى = ٕٙٗٔ  ٖط
 األمان  أك ما اتفق لفظو كافرتؽ مسماه م  األمكنة  ..ٗٗٗٗ

ٞبػد بػن دمحم ، ٙبقيػق: ىػػ(ٗٛ٘:  تبكر دمحم بن موسى بن عثمػاف احلػازمي اذلمػداين، زيػن الػدين  أليب
 .ىػ٘ٔٗٔ،دار اليمامة للبحث كالَبٝبة كالنشر، نشر: اجلاسر

 كاألمواؿ كاحلفاة كادلتاعاألمساع مبا للنيب م  األحواؿ  إمتاع  ..٘ٗ٘ٗ
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دمحم ، ٙبقيػق: ىػػ(٘ٗٛ: تبن علي بػن عبػد القػادر، أبػو العبػاس احلسػيِب، تقػي الػدين ادلقريػزم   ألٞبد
 .ـ ٜٜٜٔ -ىػ  ٕٓٗٔ، ٔ، ط بّبكت –دار الكتب العلمية ، نشر: عبد احلميد النميسي

  األمواؿ  ..ٙٗٙٗ

ن رجػػػػب، نشػػػػر: دار اذلػػػػدم ، ٙبقيػػػػق: أيب أنػػػػس سػػػػيد بػػػػى(ٕٕٗأليب عبيػػػػد القاسػػػػم بػػػػن سػػػػالـ  ت: 
 ـ(.ٕٚٓٓى = ٕٛٗٔ  ٔالرايض، ط -مصر، كدار الفضيلة -النبوم

 األمواؿ  ..ٚٗٚٗ

، ٙبقيق: شاكر ذيب فيػاض، نشػر: ى(ٕٔ٘أيب أٞبد ٞبيد بن سللد بن قتيبة، ادلعركؼ اببن زصلويو  ت
 ـ(.ٕٚٓٓى = ٕٛٗٔ  ٕالرايض، ط -مركز ادللك فيصل 

 إنباء الغمر أببناء العمر  ..ٛٗٛٗ

ىػػػػ(، بعنايػػػة: دمحم عبداجمليػػػد خػػػاف، ٕ٘ٛأٞبػػػد بػػػن علػػػي بػػػن حجػػػر العسػػػقالين،  ت:  لشػػػهاب الػػػدين 
 ىػ.ٜٖٛٔنشر: دائرة ادلعارؼ العثمانية، سنة النشر: 

 االنتصار  ..ٜٜٗٗ
ىػػػ(، ٙبقيػق: رلموعػػة مػػن طػالب اجلامعػػة اإلسػػالمية ابدلدينػة ادلنػػورة ُب رسػػائل ٘ٛ٘البػن عصػػركف  ت: 

 علمية  دكتوراه(.

 األنساب  ..ٓ٘ٓ٘
، ٙبقيػػػق: عبػػػدالرٞبن بػػػن حيػػػٓب ادلعلمػػػي، كغػػػّبه، ى(ٕٙ٘: لكرًن بػػػن دمحم السػػػمعاين  تأليب سػػػعد عبػػػدا

 ـ(.ٜٓٛٔى = ٓٓٗٔ  ٕالقاىرة، ط -نشر: مكتبة ابن تيمية

 أنساب األشراؼ  ..ٔ٘ٔ٘

مصػػر،  -، ٙبقيػػق: د. دمحم ٞبيػػدهللا كغػػّبه، نشػػر: دار ادلعػػارؼى(ٜٕٚألٞبػػد بػػن حيػػٓب الػػبالذرم  ت: 
 ـ(.ٜٜٙٔى = ٚٔٗٔ  ٔبّبكت، ط  -كدار الفكر

 اإلنصاؼ يف معرفة الراجح م  اخلالؼ  ..ٕٕ٘٘
دار إحيػػػاء الػػػَباث ، نشػػر: ىػػػػ(٘ٛٛ: تاحلسػػػن علػػي بػػػن سػػػليماف ادلػػرداكم احلنبلػػػي   عػػالء الػػػدين أيبل

 .بدكف اتريخ، ٕ، ط العريب

 األنوار ألعماؿ األبرار  ..ٖٖ٘٘

، كد. ىػػػػ(، ٙبقيػػػق: الشػػػيخ خلػػػف مفضػػػي ادلطلػػػقٜٚٚليوسػػػف بػػػن إبػػػراىيم األردبيلػػػي  ت: ُب حػػػدكد 
 ـ. ٕٙٓٓ -ىػ ٕٚٗٔ، ٔالكويت، ط –حسْب عبدهللا العلي، نشر: دار الضياء للنشر كالتوزيع 

 أنيس الفقهاء  ..ٗ٘ٗ٘
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 -، تعليػػق: د. حيػػٓب مػػراد، نشػػر: دار الكتػػب العلميػػة ى(ٜٛٚلقاسػم بػػن عبػػدهللا القونػػوم الركمػػي  ت: 
 ـ(.ٕٗٓٓى = ٕٗٗٔ  ٔبّبكت، ط

 إيضاح ادلكنوف يف الذيل على نشف الظنوف  ..٘٘٘٘
عػػُب بتصػػحيحو كطبعػػو علػػى ، ىػػػ(ٜٜٖٔ: تمساعيػػل بػػن دمحم أمػػْب بػػن مػػّب سػػليم البػػاابين البغػػدادم  إل

دار ، نشػر: نسخة ادلؤلف: دمحم شػرؼ الػدين ابلتقػااي رئػيس أمػور الػدين، كادلعلػم رفعػت بيلكػو الكليسػى
 .لبناف –إحياء الَباث العريب، بّبكت 

 البارع يف اللغة  ..ٙ٘ٙ٘

مكتبػػة النهضػػػة ، نشػػػر: ىشػػػاـ الطعػػاف، ٙبقيػػق: ىػػػػ(ٖٙ٘: تالقاسػػم   علػػي القػػػايل، إمساعيػػل بػػػنأليب 
 .ـٜ٘ٚٔ، ٔ، طدار احلضارة العربية بّبكت -بغداد 

 البحر احمليط   ..ٚ٘ٚ٘

، ٔ، ط: دار الكتػػيب، نشػػرىػػػ(ٜٗٚ: تعبػػد هللا بػػدر الػػدين دمحم بػػن عبػػد هللا بػػن هبػػادر الزركشػػي  أليب 
 .ـٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔ

   فعي(حبر ادلذىب )يف فركع ادلذىب الشا  ..ٛ٘ٛ٘
دار ، نشػر: ق: طػارؽ فتحػي السػيديػق، ٙبىػ( ٕٓ٘ :احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل الركايين  ت يبأل

 .ـ ٜٕٓٓ، ٔ، ط الكتب العلمية

 الباء كالتاريخ  ..ٜٜ٘٘
 .  مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، نشر: ىػ(ٖ٘٘: ضلو تلمطهر بن طاىر ادلقدسي  ل

 يف شرح ادلنهاج بااية احملتاج  ..ٓٙٓٙ

ىػػػ(، عنايػػة أنػػور بػػن أيب ٗٚٛدمحم بػػن أيب بكػػر األسػػدم الشػػافعي ابػػن قاضػػي شػػهبة  ت:  لبػػدر الػػدين
 ـ.ٕٔٔٓ -ىػ ٕٖٗٔ، ٔالرايض، ط  –بكر الداغستاين، نشر: دار ادلنهاج 

 البااية كالنهاية  ..ٔٙٔٙ

عبػػػػدهللا بػػػػن عبداحملسػػػػن  د. :ٙبقيػػػػقى( ٗٚٚ ت الدمشػػػػقي لعمػػػػاد الػػػػدين إمساعيػػػػل بػػػػن عمػػػػر بػػػػن كثػػػػّب
 ـ(.ٜٜٚٔ =  ىٚٔٗٔ  ٔ، طللطباعة كالنشرىجر نشر: الَبكي، 

 باائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  ..ٕٕٙٙ
دار الكتػػػػب ، نشػػػر: ىػػػػ(ٚٛ٘: تعػػػالء الػػػدين، أبػػػو بكػػػر بػػػػن مسػػػعود بػػػن أٞبػػػد الكاسػػػػاين احلنفػػػي  ل

 .ـٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔ، ٕ، ط العلمية

 البار الطالع مبحاس  م  بعا القرف السابع  ..ٖٖٙٙ
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 .بّبكت –دار ادلعرفة ، نشر: ىػ(ٕٓ٘ٔ: تكاين اليمِب  مد بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشو حمل

 البار ادلنًن يف ختريج األحاديث كاآلاثر الواقعة يف الشرح الكبًن   ..ٗٙٗٙ

، ٙبقيػػق: عبػػدهللا ى(ٗٓٛأليب حفػػص عمػػر بػػن علػػي بػػن أٞبػػد األنصػػارم ادلعػػركؼ بػػػ" ابػػن ادللقػػن"  ت 
 ـ(.ٕٗٓٓى = ٕ٘ٗٔ  ٔالرايض ط -بن سليماف، كغّبه، نشر: دار اذلجرة 

 الربىاف يف أصوؿ الفقو  ..٘ٙ٘ٙ
، ىػػ(ٛٚٗ: تعبػد ادللػك بػن عبػد هللا بػن يوسػف بػن دمحم اجلػويِب، أبػو ادلعػايل، ادللقػب إبمػاـ احلػرمْب  ل

 -ىػػػ  ٛٔٗٔ، ٔ، ط لبنػػاف –دار الكتػػب العلميػػة بػػّبكت ، نشػػر: صػػالح بػػن دمحم بػػن عويضػػةٙبقيػػق: 
 .ـ ٜٜٚٔ

 البسيط  ..ٙٙٙٙ
ىػػػ(، ٙبقيػػق: رلموعػػة مػػن طػػالب اجلامعػػة ٘ٓ٘دمحم الغػػزايل،  ت:  أليب حامػػد حملمػػد بػػن دمحم بػػن دمحم بػػن

 اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة ُب رسائل علمية  دكتوراه(.

 بغية الوعاة يف طبقات اللغويٌن كالنحاة  ..ٚٙٚٙ
، دمحم أبػػػو الفضػػػل إبػػػراىيم، ٙبقيػػػق: ىػػػػ(ٜٔٔ: تعبػػػد الػػػرٞبن بػػػن أيب بكػػػر، جػػػالؿ الػػػدين السػػػيوطي  ل

بػّبكت،  -، كٙبقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، طبعػة دار الكتػب العلميػةلبناف -ادلكتبة العصرية نشر: 
 ىػ..ٕ٘ٗٔ، ٔط

 البلااف   ..ٛٙٛٙ

يوسػػػف ، ٙبقيػػػق: (ٖ٘ٙعبػػػد هللا أٞبػػػد بػػػن دمحم بػػػن إسػػػحاؽ اذلمػػػداين ادلعػػػركؼ اببػػػن الفقيػػػو  ت أليب 
 .ـ ٜٜٙٔ -ىػ  ٙٔٗٔ، ٔ، ط عامل الكتب، بّبكت، نشر: اذلادم

 و كاللغةالبلغة يف تراجم أئمة النح  ..ٜٜٙٙ
دار سػػػعد الػػػدين للطباعػػػة ، نشػػػر: ىػػػػ(ٚٔٛ: تطػػػاىر دمحم بػػػن يعقػػػوب الفػػػّبكزآابدل   د الػػػدين أيبجملػػػ

 .  ـ ٕٓٓٓ -ىػٕٔٗٔ، ٔ، ط كالنشر كالتوزيع

 هبجة احملافل كبغية األماثل يف تلخيص ادلعجزات كالسًن كالشمائل  ..ٓٚٓٚ
 .بّبكت –دار صادر شر: ، نىػ(ٖٜٛ: تيحٓب بن أىب بكر بن دمحم بن حيٓب العامرم احلرضي  ل

 هبجة الناظري  إىل تراجم ادلتأخري  م  الشافعية البارعٌن  ..ٔٚٔٚ

، طٗٙٛحملمػػد بػػن أٞبػػد الغػػزم العػػامرم،  ت:  ، ٔىػػػ(، تعليػػق: عبػػدهللا الكنػػدرم، نشػػر: دار ابػػن حػػـز
 ىػ.ٕٔٗٔسنة النشر: 

 البياف يف مذىب اإلماـ الشافعي  ..ٕٕٚٚ
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قاسػػػم دمحم ، ٙبقيػػػق: ىػػػ(ٛ٘٘: تاين اليمػػِب الشػػػافعي  احلسػػْب حيػػػٓب بػػن أيب اخلػػػّب بػػن سػػػامل العمػػػر  أليب
 .ـ ٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔ، ٔ، ط جدة –دار ادلنهاج ، نشر: النورم

 ادلختصر شرخ خمتصر احلاجببياف    ..ٖٖٚٚ

نشػػػر: دار ٙبقيػػػق: دمحم مظهػػػر بقػػػا، ىػػػػ(، ٜٗٚت: بػػػن عبػػػدالرٞبن، مشػػػس الػػػدين األصػػػفهاين  حملمػػػود 
 ىػ(.ٙٓٗٔ،  ٔادلدين، السعودية، ط

 اتج العركس م  جواىر القاموس  ..ٗٚٗٚ

حملمد مرتضى احلسيِب الزبيدم  ت(، ٙبقيق: فريػق مػن البػاحثْب، نشػر: كزارة اإلعػالـ، كاجمللػس الػوطِب 
 الكويت. –للثقافة كالفنوف كاآلداب 

ديػػواف ادلبتػػاأ كاخلػػرب يف اتريػػخ العػػرب كالرببػػر كمػػ  عاصػػرىم مػػ  ذكم الشػػأف =  اتريػػخ ابػػ  خلػػاكف  ..٘ٚ٘ٚ
 األنرب

دار ، نشػر: خليػل شػحادة، ٙبقيػق: ىػػ(ٛٓٛ: تعبد الػرٞبن بػن دمحم بػن دمحم، ابػن خلػدكف اإلشػبيلي  ل
 .ـ ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔ ، ٕ، ط الفكر، بّبكت

 عاشر اتريخ النور السافر ع  أخبار القرف ال  ..ٙٚٙٚ

 -ىػػػ(، نشػػر: دار الكتػػب العلميػػةٖٛٓٔحملػػي الػػدين عبػػدالقادر بػػن شػػيخ بػػن عبػػدهللا العيػػدركس،  ت: 
 ىػ٘ٓٗٔ، ٔبّبكت، ط

 "عباس الاكرم ركاية"ى( 233اتريخ حيٍن ب  معٌن )ت  ..ٚٚٚٚ
سػػيف، نشػػر:  أٞبػػد دمحم نػػور .د : حيػػٓب بػػن معػػْب ككتابػػو التػػاريخ( دراسػػة كترتيػػب كٙبقيػػق ضػػمن كتػػاب

 ـ(.ٜٜٚٔ= ى ٜٜٖٔ ٔ، طمكة ادلكرمة -لعلمي جامعة ادللك عبد العزيزمركز البحث ا
 اتريخ اخلميس يف أحواؿ أنفس النفيس  ..ٛٚٛٚ

 .بّبكت –دار صادر ، نشر: ىػ(ٜٙٙ: تسْب بن دمحم بن احلسن الدِّاير ب ْكرم  حل

 اتريخ بغااد  ..ٜٜٚٚ

نشػػر: دار ، ٙبقيػػق: ٙبقيػػق: د. بشػػار عػػواد، ى(ٖٙٗأليب بكػػر أٞبػػد بػػن علػػي اخلطيػػب البغػػدادم  ت
 ـ(.ٕٔٓٓى = ٕٕٗٔ  ٔبّبكت، ط –الغرب اإلسالمي 

 اتريخ ماينة دمشق  ..ٓٛٓٛ
، ٙبقيػػػق: زلػػػب الػػػدين أيب ى(ٔٚ٘أليب القاسػػػم علػػػي بػػػن احلسػػػن بػػػن ىبػػػة هللا ادلعػػػركؼ اببػػػن عسػػػاكر  

-ٜٜ٘ٔى = ٕٔٗٔ-٘ٔٗٔ  ٔبػػػػػّبكت، ط -سػػػػعيد عمػػػػػر بػػػػػن غرامػػػػػة العمػػػػػركم، نشػػػػػر دار الفكػػػػػر
 ـ(.ٕٓٓٓ
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 ز الفرقة الناجية ع  الفرؽ اذلالكٌنالتبصًن يف الاي  كدتيي  ..ٔٛٔٛ
عػػػػامل ، نشػػػػر: كمػػػػاؿ يوسػػػػف احلػػػػوت، ٙبقيػػػػق:  ىػػػػػ(ٔٚٗ: تادلظفػػػػر   طػػػػاىر بػػػػن دمحم األسػػػػفراييِب، أيبل

 .ـٖٜٛٔ -ىػ ٖٓٗٔ، ٔ، ط لبناف –الكتب 

 تبيٌن احلقائق شرح ننز الاقائق   ..ٕٕٛٛ
ادلطبعػة الكػربل شػر: ، نىػػ( ٖٗٚ: تعثماف بن علي بن زلجن البارعي، فخر الدين الزيلعػي احلنفػي  ل

 .ىػٖٖٔٔ، ٔ، ط بوالؽ، القاىرة -األمّبية 

 التبيٌن ع  مذاىب النحويٌن البصريٌن كالكوفيٌن  ..ٖٖٛٛ
، د. عبػد الػرٞبن العثيمػْب، ٙبقيػق: ىػػ(ٙٔٙ: تالبقاء عبد هللا بن احلسْب بن عبػد هللا العكػربم   أليب

 .ـٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔ ، ٔ، طار الغرب اإلسالمينشر: د

 العبيا = حاشية البجًنمي على شرح ادلنهج  التجريا لنفع  ..ٗٛٗٛ
ر ِمػػػّي ادلصػػػرم الشػػػافعي  ل يػْ ، سػػػنة مطبعػػػة احللػػػيب، نشػػػر: ىػػػػ(ٕٕٔٔ: تسػػػليماف بػػػن دمحم بػػػن عمػػػر الُبج 

 .ـٜٓ٘ٔ -ىػ ٜٖٙٔالنشر: 

 التحبًن شرح التحرير يف أصوؿ الفقو  ..٘ٛ٘ٛ
د. عبػػػد الػػػرٞبن ق: ، ٙبقيػػػىػػػػ(٘ٛٛ: تعػػػالء الػػػدين أبػػػو احلسػػػن علػػػي بػػػن سػػػليماف ادلػػػرداكم احلنبلػػػي  ل

، ٔ، ط السػػػػعودية / الػػػػػرايض -مكتبػػػػة الرشػػػػػد ، نشػػػػر: اجلػػػػربين، د. عػػػػوض القػػػػػرين، د. أٞبػػػػد السػػػػػراح
 .ـٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔ

 حترير األحكاـ يف تابًن أىل اإلسالـ  ..ٙٛٙٛ

ٙبقيػػق كدراسػػة ، ىػػػ(ٖٖٚ: تعبػػد هللا، دمحم بػػن إبػػراىيم بػػن سػػعد هللا بػػن ٝباعػػة الكنػػاين احلمػػوم  أليب 
قطػر/  -دار الثقافة بتفػويض مػن رةسػة احملػاكم الشػرعية بقطػر ، نشر: اد عبد ادلنعم أٞبدكتعليق: د. فؤ 

 .ـٜٛٛٔ-ىػ ٛٓٗٔ، ٕ، ط الدكحة
 حترير ألفاظ التنبيو  ..ٚٛٚٛ

ى ٛٓٗٔ  ٔ، طدمشػق –نشػر: دار القلػم  ،زكراي، ٙبقيق: عبدالغِب الػدقر يحٓب بن شرؼ النوكم أيبل
 ـ(.ٜٛٛٔ= 

 نهاج، كاحلاكم ادلسمى النك  على ادلختصرات الثالثعلى التنبيو، كادلحترير الفتاكم   ..ٛٛٛٛ

ىػػ(، ٙبقيػق: عبػدالرٞبن فهمػي ٕٙٛأٞبد بن عبػدالرحيم بػن احلسػْب العراقػي  ت:  زرعة أيبويل الدين ل
 ـ.ٕٔٔٓ -ىػ ٕٖٗٔ، ٔالزكاكم، نشر: دار ادلنهاج، الرايض، ط 

 حتفة األشراؼ مبعرفة األطراؼ  ..ٜٜٛٛ
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عبدالصػػػمد شػػػػرؼ  :ٙبقيػػػػق ،ى(ٕٗٚبػػػػن الزكػػػي ادلػػػزم  ت للحػػػافظ ٝبػػػاؿ الػػػػدين أيب احلجػػػاج يوسػػػف
 (.  ـٖٜٛٔ=  ىٖٓٗٔ  ٕبّبكت، ط -اذلند، كادلكتب اإلسالمي -الدين، نشر: الدار القيمة

 التحفة اللطيفة يف اتريخ ادلاينة الشريفة  ..ٜٜٓٓ

، ٔ، ط لبنػاف–الكتػب العلميػو، بػّبكت ، نشػر: ىػ(ٕٜٓ: تمد بن عبد الرٞبن بن دمحم السخاكم  حمل
 .ـٖٜٜٔػ/ىٗٔٗٔ

 حتفة اجملا الصريح يف شرح نتاب الفصيح )السفر األكؿ(  ..ٜٜٔٔ
د. عبػد ادللػك بػن ، ٙبقيػق: ىػػ(ٜٔٙ: ت  يشهاب الدين أْٞب د بن يُوُسف بن على بن يُوُسف ادلالكل

 .ـٜٜٚٔ -ىػ ٛٔٗٔنشر:   عيضة الثبيٍب،

 حتفة احملتاج إىل أدلة ادلنهاج  ..ٕٜٕٜ

، ٙبقيػػق: عبػػدهللا ى(ٗٓٛركؼ بػػػ" ابػػن ادللقػػن"  ت أليب حفػػص عمػػر بػػن علػػي بػػن أٞبػػد األنصػػارم ادلعػػ
 بن سعاؼ اللحياين، نشر: دار حراء.

 ختجيل م  حرؼ التوراة كاإلجنيل   ..ٖٜٖٜ

، زلمػػود عبػػد الػػرٞبن قػػدحد. ، ٙبقيػػق: ىػػػ(ٛٙٙ: تصػػاحل بػػن احلسػػْب اجلعفػػرم أبػػو البقػػاء اذلػػامشي  ل
 .ـٜٜٛٔىػ/ٜٔٗٔ، ٔ، ط مكتبة العبيكاف، الرايض، ادلملكة العربية السعوديةنشر: 

 ىػ(.728الب  دتيمية )ت:  ختريج الكلم الطيب  ..ٜٜٗٗ

 .بّبكت –ادلكتب اإلسالمي ، نشر: ٙبقيق: دمحم انصر الدين األلباينٚبريج ك 

 «تتمة التاريب»كمعو  «تاريب ادلبتام كهتذيب ادلنتهي»التاريب يف الفقو الشافعي ادلسمى بػ   ..ٜٜ٘٘
يعقػوب  أيبىػػ(، ٙبقيػق كتعليػق: ٘ٓٛ ت: شػافعي سراج الدين أيب حفص عمر بػن رسػالف البلقيػِب الل

 -ىػػ ٖٖٗٔ، ٔ، طادلملكػة العربيػة السػعودية -دار القبلتْب، الػرايض ، نشر: نشأت بن كماؿ ادلصرم
 .ـٕٕٔٓ

 تاريُب الراكم يف شرح تقريب النواكم  ..ٜٜٙٙ
مكتبػة ٙبقيق: نظر دمحم الفاراييب، نشػر: ى( ٜٔٔجلالؿ الدين عبدالرٞبن بن كماؿ الدين السيوطي  ت

   ى(.  ٚٔٗٔ  ٖالرايض، ط -الكوثر

 التذنرة يف الفقو الشافعي  ..ٜٜٚٚ

قيػػػق: دمحم حسػػػن دمحم ، ٙبىػػػػ(ٗٓٛ: تبػػػن ادللقػػػن سػػػراج الػػػدين أبػػػو حفػػػص عمػػػر الشػػػافعي ادلصػػػرم  ال
 .ـ ٕٙٓٓ -ىػ  ٕٚٗٔ، ٔ،  طلبناف -دار الكتب العلمية، بّبكت ، نشر: حسن إمساعيل

 تصحيح التصحيف كحترير التحريف  ..ٜٜٛٛ
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مكتبػػػػة ، نشػػػػر: السػػػػيد الشػػػػرقاكم، ٙبقيػػػػق: ىػػػػػ(ٗٙٚ: تدين خليػػػػل بػػػػن أيبػػػػك الصػػػػفدم  صػػػػالح الػػػػل
 .ـ ٜٚٛٔ -ىػ  ٚٓٗٔ، ٔ، ط القاىرة –اخلاصلي 

 تصحيح التنبيو  ..ٜٜٜٜ

ىػػػػ(، ٙبقيػػػق: د. دمحم عقلػػػو اإلبػػػراىيم، نشػػػر: ٙٚٙأليب زكػػػراي زلػػػي الػػػدين حيػػػٓب بػػػن شػػػرؼ النػػػوكم  ت: 
 ـ.ٜٜٙٔ -ىػ ٚٔٗٔ، ٔمؤسسة الرسالة، بّبكت، ط

 تصحيح ادلنهاج  ..ٓٓٔٓٓٔ

  .، سلطوطسراج الدين أيب حفص عمر بن رسالف البلقيِب الشافعي

 الواردة يف البااية كالنهاية الب  نثًن مان تعريف ابأل  ..ٔٓٔٔٓٔ
 ، ادلكتبة الشاملة.موقع اإلسالـ أتليف

 التعريفات الفقهية  ..ٕٕٓٔٓٔ

القدديػػػة ُب دار الكتػػػب العلميػػػة  إعػػػادة صػػػف للطبعػػػة ، نشػػػر: مػػػد عمػػػيم اإلحسػػػاف اجملػػػددم الربكػػػٍبحمل
 .ـٖٕٓٓ -ىػ ٕٗٗٔ، ٔ، ط ـ(ٜٙٛٔ -ىػ ٚٓٗٔابكستاف 

 التعريفات  ..ٖٖٓٔٓٔ

بػػػّبكت،  -، ٙبقيػػػق: إبػػػراىيم األبيػػػارم، نشػػػر: دار الكتػػػاب العػػػريب ى(ٙٔٛلعلػػػي بػػػن دمحم اجلرجػػػاين  ت
 ـ(.ٕٜٜٔى = ٖٔٗٔ  ٕط

 التعليقات احلساف على صحيح اب  حباف  ..ٗٓٔٗٓٔ

 -دار اب كزيػر للنشػر كالتوزيػع، جػدة ، نشػر: ىػػ(ٕٓٗٔ: تعبد الرٞبن دمحم انصر الدين األلباين  أليب 
 .ـ ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ، ٔ، ط ادلملكة العربية السعودية

 الكربل يف الفركع التعليقة  ..٘ٓٔ٘ٓٔ

ىػػػ(، ٙبقيػػق: رلموعػػة مػػن الطػػالب. رسػػائل علميػػة ٓ٘ٗ ت:  الطػػربم طػػاىر بػػن عبػػدهللا الطيػػب يبأل 
 ابجلامعة اإلسالمية، ابدلدينة ادلنورة.

 رم = الكشاؼ ع  حقائق غوامض التنزيل كعيوف األقاكيل يف كجوه التأكيل تفسًن الزخمش  ..ٙٓٔٙٓٔ

، ٙبقيػػق: عػػادؿ أٞبػػد عبػػدادلوجود، كعلػػي ى(ٖٛ٘جلػػار هللا أيب القاسػػم زلمػػود بػػن عمػػر الزسلشػػرم  ت
 ـ(.ٜٜٛٔى = ٛٔٗٔ  ٔالرايض، ط  –دمحم معوض، نشر: مكتبة العبيكاف 

 )الب  أيب حامت( تفسًن القرآف العظيم  ..ٚٓٔٚٓٔ

، ٙبقيق: أسعد بن دمحم الطيػب، نشػر: ى(ٕٖٚالرٞبن بن دمحم بن إدريس ابن أيب حاًب الرازم  ت لعبد 
 ـ(.ٜٜٚٔى  = ٚٔٗٔ  ٔمكة ادلكرمة ط  -مكتبة نزار مصطفى الباز
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 )الب  نثًن( تفسًن القرآف العظيم  ..ٛٓٔٛٓٔ

ر طيبػة دا، نشػر: سػامي بػن دمحم سػالمة(، ٙبقيػق: ىٗٚٚ ت  الدمشػقي لعماد الدين إمساعيل بن كثػّب
 .ـٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔ، ٕ، ط للنشر كالتوزيع

 القرآف مجامع البياف ع  أتكيل آ= تفسًن الطربم   ..ٜٜٓٔٓٔ
، ط مؤسسػػة الرسػػالة، نشػػر: ٞبػػد دمحم شػػاكر ، ٙبقيػػق: أى(ٖٓٔأليب جعفػػر دمحم بػػن جريػػر الطػػربم  ت

 .ـ ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٓٗٔ، ٔ
 تقريب التهذيب  ..ٓٔٔٓٔٔ

، سػوراي –دار الرشػيد ، نشػر: دمحم عوامػة، (ىٕ٘ٛ ت أليب الفضل أٞبد بن علي بن حجػر العسػقالين
 ـ.ٜٙٛٔ - ىػٙٓٗٔ، ٔط

 التقريب كالتيسًن   ..ٔٔٔٔٔٔ

 -كتبػػػة الكػػػوثر، ٙبقيػػػق: نظػػػر دمحم الفػػػاراييب، نشػػػر: مى(ٚٙٚأليب زكػػػراي حيػػػٓب بػػػن شػػػرؼ النػػػواكم  ت 
 ، كىو مطبوع مع "تدريب الراكم" للسيوطي.ى(ٚٔٗٔ  ٖالرايض، ط

 كنبذ مذىبية انفعة تقومي النظر يف مسائل خالفية ذائعة،  ..ٕٕٔٔٔٔ
د. صػاحل بػن ، ٙبقيػق: ىػػ(ٕٜ٘: تمد بن علي بن شعيب، أبو شجاع، فخػر الػدين، ابػن الػدَّىَّاف  حمل

 .ـٕٔٓٓ -ىػ ٕٕٗٔ، ٔ، ط السعودية / الرايض -مكتبة الرشد ، نشر: انصر بن صاحل اخلزًن

 التقييا كاإليضاح  ..ٖٖٔٔٔٔ
نشػػػر: دار حيح: دمحم راغػػػب الطبػػػاخ، ، تصػػػى(ٙٓٛ: أليب الفضػػػل عبػػػدالرحيم بػػػن احلسػػػْب العراقػػػي  ت

 ـ(.ٜٜٛٔ =  ىٜٓٗٔ  ٖط بّبكت، -احلديث

 تكملة ادلعاجم العربية   ..ٗٔٔٗٔٔ

ػػليم النع يمػػي، ىػػػ(ٖٓٓٔ: ترينهػػارت بيػػَب آف ُدكزِم  ل ػػد س  ٝبػػاؿ ، ك نقلػػو إىل العربيػػة كعلػػق عليػػو: زلمَّ
 .ـٕٓٓٓ - ٜٜٚٔمن  ، ٔ، ط كزارة الثقافة كاإلعالـ، اجلمهورية العراقية، نشر: اخلياط

 التلخيص احلبًن يف ختريج أحاديث الرافعي الكبًن  ..٘ٔٔ٘ٔٔ

ىػػ. ٜٔٗٔ، ٔ، ط دار الكتػب العلميػةى( ٕ٘ٛ:  ت أليب الفضل أٞبد بن علي بن حجػر العسػقالين
 ـ.ٜٜٛٔ

 يف أصوؿ الفقو التلخيص  ..ٙٔٔٙٔٔ
 عبػػد، ٙبقيػػق: ىػػػ(ٛٚٗ: تادللقػػب إبمػػاـ احلػػرمْب   عبػد ادللػػك بػػن عبػػد هللا بػػن يوسػػف بػػن دمحم اجلػػويِبل

 .بّبكت –دار البشائر اإلسالمية ، نشر: هللا جومل النبايل كبشّب أٞبد العمرم
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 تلخيص ادلتشابو يف الرسم  ..ٚٔٔٚٔٔ
طػػالس ، نشػػر: ٙبقيػػق: ُسػػكينة الشػػهايب، ىػػػ(ٖٙٗ: تأٞبػػد بػػن علػػي اخلطيػػب البغػػدادم   أليب بكػػر

 .ـ ٜ٘ٛٔ، ٔ، ط للدراسات كالَبٝبة كالنشر، دمشق

 التلخيص يف معرفة أمساء األشياء   ..ٛٔٔٛٔٔ

، نشػر: عػزة حسػن، ٙبقيػق: د. ىػػ(ٜٖ٘: ضلػو تىالؿ احلسن بن عبػد هللا بػن سػهل العسػكرم   أليب
 .ـٜٜٙٔ، ٕ، ط دار طالس للدراسات كالَبٝبة كالنشر، دمشق

 التمهيا يف ختريج الفركع على األصوؿ  ..ٜٜٔٔٔٔ

د. : ، ٙبقيػقىػػ(ٕٚٚ: تعبد الػرحيم بػن احلسػن بػن علػي اإلسػنوم الشػافعّي، أبػو دمحم، ٝبػاؿ الػدين  ل
 .بّبكت –مؤسسة الرسالة ، نشر: دمحم حسن ىيتو

 التمهيا دلا يف ادلوطأ م  ادلعاين كاألسانيا  ..ٕٕٓٔٓٔ

رلموعػػة مػن البػػاحثْب  :ٙبقيػقى( ٖٙٗ:  ت عمػر يوسػف بػػن عبػدهللا ابػػن عبػدالرب النمػرم القػػرطيبأليب 
 .ىٕٔٗٔػٖٚٛٔنشر: كزارة األكقاؼ ابدلملكة ادلغربية سنة 

 يف الفقو الشافعي والتنبي  ..ٕٕٔٔٔٔ
 .عامل الكتب، نشر: ىػ(ٙٚٗ: تسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف الشّبازم  أليب إ

 كاإلشراؼ التنبيو  ..ٕٕٕٕٔٔ
، تصػحيح: عبػد هللا إمساعيػل الصػاكم، ىػ(ٖٙٗ: تاحلسن على بن احلسْب بن على ادلسعودم   أليب

 .القاىرة –دار الصاكم نشر: 

 التنبيو كاإليضاح عما كقع يف الصحاح  ..ٖٕٖٕٔٔ

ىػػػ(، بركايػػة ابػػن منظػػور، ٙبقيػػق: عبػػدالوىاب عػػوض هللا، ٕٛ٘ن بػػرم ادلصػػرم  ت: أليب دمحم عبػػدهللا بػػ
   ـ.ٕٓٔٓ -ىػ ٖٔٗٔ، ٔالقاىرة، ط –كد. عبداحلميد مدكور، إصدار: رلمع اللغة العربية 

 تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق  ..ٕٕٗٔٗٔ

، كعبػدالعزيز انصػر ٙبقيػق: سػامي دمحم جػاد هللاى( ٗٗٚأليب عبدهللا دمحم بن أٞبد عبداذلادم ادلقدسي  
 ـ(.ٕٚٓٓى = ٕٛٗٔ،  ٔالرايض، ط  -اخلباين، نشر: أضواء السلف

 يف فقو اإلماـ الشافعي التهذيب  ..ٕٕ٘ٔ٘ٔ
، ٙبقيػػق: ىػػػ( ٙٔ٘: تدمحم احلسػػْب بػػن مسػػعود بػػن دمحم بػػن الفػػراء البغػػوم الشػػافعي   يػػي السػػنة، أيبحمل

 .ـٜٜٚٔ -ىػ ٛٔٗٔ، ٔ، ط ةدار الكتب العلمي، نشر: عادؿ أٞبد عبد ادلوجود، علي دمحم معوض
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  هتذيب األمساء كاللغات  ..ٕٕٙٔٙٔ
 ، نشر: إدارة الطباعة ادلنّبية.ى(ٙٚٙأليب زكراي زلي الدين بن شرؼ النوكم ت  

 هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ  ..ٕٕٚٔٚٔ

د.بشػار عػواد معػركؼ،  :ٙبقيػق ،ى(ٕٗٚللحافظ ٝباؿ الدين أيب احلجػاج يوسػف بػن الزكػي ادلػزم  ت
 ـ(. ٜ٘ٛٔى ٘ٓٗٔ  ٕكت ط ، بّب نشر: مؤسسة الرسالة

  هتذيب اللغة  ..ٕٕٛٔٛٔ
، ٙبقيػػػق: عبدالسػػػالـ ىػػػاركف، كزمالئػػػو، نشػػػر: الػػػدار ى(ٖٓٚأليب منصػػػور دمحم بػػػن أٞبػػػد األزىػػػرم  ت

 مصر. -ادلصرية للتأليف كالَبٝبة
التوضػيح عػػ  توحيػا اخلػػالؽ يف جػواب أىػػل العػراؽ كتػػذنرة أكيل األلبػاب يف طريقػػة الشػػيخ     ..ٜٕٜٕٔٔ

 ب  عبا الوىاب
دار طيبػػػة، الػػػرايض، ادلملكػػػة ، نشػػػر: ىػػػػ(ٖٖٕٔ: تف بػػػن عبػػػد هللا بػػػن دمحم بػػػن عبػػػد الوىػػػاب  سػػػليمال

 .ـٜٗٛٔ -ىػٗٓٗٔ، ٔ، طالعربية السعودية

 التعاريف مهمات على التوقيف  ..ٖٖٓٔٓٔ

 ٔبػّبكت، ط -، ٙبقيق: د. دمحم رضواف الدايػة، دار الفكػر ادلعاصػرى(ٖٔٓٔحملمد عبدالرؤؼ ادلناكم  
 (.ٜٜٓٔى = ٓٔٗٔ 

 تيسًن العزيز احلميا يف شرح نتاب التوحيا الذل ىو حق هللا على العبيا  ..ٖٖٔٔٔٔ
ادلكتػب ، نشػر: زىػّب الشػاكيش، ٙبقيػق: ىػ(ٖٖٕٔ: تسليماف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الوىاب  ل

 .ـٕٕٓٓىػ/ٖٕٗٔ، ٔ، ط االسالمي، بّبكت، دمشق

 التيسًن شرح اجلامع الصغًن  ..ٕٖٕٖٔٔ

القػػػاىرة،  -ق: د. مصػػػطفى دمحم الػػػذىيب، نشػػػر: دار احلػػػديث، ٙبقيػػػى(ٖٔٓٔلعبػػػدالرؤكؼ ادلنػػػاكم  ت
 ـ(.ٕٓٓٓى = ٕٔٗٔ  ٔط

  الثقات  ..ٖٖٖٖٔٔ
 ٔط اذلنػػػػػد  -نشػػػػػر: رللػػػػػس دائػػػػػرة ادلعػػػػػارؼ العثمانيػػػػػةى( ٖٗ٘أليب حػػػػػاًب دمحم بػػػػػن حبػػػػػاف البسػػػػػٍب  ت

 .ـ (ٜ٘ٚٔى ٜٖ٘ٔ 

 الثقات مم  مل يقع يف الكتب الستة   ..ٖٖٗٔٗٔ
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شػػادم بػػن دمحم بػػن سػػامل آؿ ، ٙبقيػػق: ىػػػ(ٜٚٛ: تاحلنفػػي  الفػػداء زيػػن الػػدين قاسػػم بػػن ُقْطُلْوبػ غ ػػا  أليب
، ط مركز النعماف للبحػوث كالدراسػات اإلسػالمية كٙبقيػق الػَباث كالَبٝبػة صػنعاء، الػيمن، نشر: نعماف

 .ـ ٕٔٔٓ -ىػ  ٕٖٗٔ، ٔ
   اجلراثيم  ..ٖٖ٘ٔ٘ٔ

قػػدـ  مدمحم جاسػم احلميػد، ٙبقيػق: ىػػػ(ٕٙٚ تينسػب أليب دمحم عبػد هللا بػن مسػػلم بػن قتيبػة الػدينورم 
 .كزارة الثقافة، دمشق، نشر: لو: الدكتور مسعود بوبو

 مجهرُة اللغة  ..ٖٖٙٔٙٔ

، ٙبقيػػػػق: د. رمػػػػزم ُمنػػػػّب بعلبكػػػػي، نشػػػػر: دار العلػػػػم ى(ٕٖٔأليب بكػػػػر دمحم بػػػػن احلسػػػػن بػػػػن ُدريػػػػد  ت
 ـ(.ٜٚٛٔ ٔبّبكت، ط –للماليْب 

 مجهرة أنساب العرب   ..ٖٖٚٔٚٔ

، ٙبقيػق: جلنػة مػن العلمػاء، ىػػ(ٙ٘ٗ: ت دمحم علي بن أٞبد بن سعيد بن حـز األندلسي القرطيب  أليب
 .ٖٜٛٔ/ٖٓٗٔ، ٔ، ط بّبكت –دار الكتب العلمية نشر: 

 النبوية جوامع السًنة  ..ٖٖٛٔٛٔ
دار الكتػػػب ، نشػػػر: ىػػػػ(ٙ٘ٗ: تدمحم علػػػي بػػػن أٞبػػػد بػػػن سػػػعيد بػػػن حػػػـز األندلسػػػي القػػػرطيب   أليب 

 .بّبكت –العلمية 

 جواىر الارر يف مناقب اب  حجر  ..ٜٖٜٖٔٔ

 .   إىل فهم الشمائل دهللا الشافعي، مطبوع مع كتاب أشرؼ الوسائلأليب بكر بن دمحم بن عب 

 اجلواىر كالارر يف ترمجة شيخ اإلسالـ اب  حجر  ..ٓٗٔٓٗٔ
، نشػػر: إبػػراىيم ابجػػس عبداجمليػػد،ٙبقيق: ىػػػ(ٕٜٓ: تشػػمس الػػدين دمحم بػػن عبػػد الػػرٞبن السػػخاكم  ل

 .ـٜٜٜٔ -ىػ ٜٔٗٔ، ٔ، طلبناف –دار ابن حـز للطباعة كالنشر كالتوزيع، بّبكت 

 كمعٌن القضاة كادلوقعٌن كالشهود جواىر العقود  ..ٔٗٔٔٗٔ
مسػػػػػعد ، ٙبقيػػػػػق: ىػػػػػػ(ٓٛٛ: تشػػػػمس الػػػػػدين دمحم بػػػػػن أٞبػػػػد بػػػػػن علػػػػػي بػػػػن عبػػػػػد اخلػػػػػالق الشػػػػافعي  ل

 .ـٜٜٙٔ -ىػ  ٚٔٗٔ، ٔ، ط لبناف –دار الكتب العلمية بّبكت ، نشر: عبداحلميد دمحم السعدين

 :على شرح اخلطيب ٙبفة احلبيب ادلسمىحاشية البجرميي على اخلطيب     ..ٕٕٗٔٗٔ

ى = ٚٔٗٔ  ٔبػػػػػّبكت ط -، نشػػػػػر: دار الكتػػػػػب العلميػػػػػةى(ٕٕٔٔلسػػػػػليماف بػػػػػن دمحم البجرديػػػػػي  ت
 ى(.ٜٜٙٔ

 حاشية الرشيام على هناية احملتاج  ..ٖٖٗٔٗٔ
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 ىػ(، مطبوع مع كتاب هناية احملتاج.ٜٙٓٔألٞبد عبدالرزاؽ بن دمحم الرشيدم،  ت:
 "رد احملتار على الار ادلختار" حاشية اب  عاباي   ..ٗٗٔٗٗٔ

-دار الفكػػػر، نشػػر: ىػػػ(ٕٕ٘ٔ: تمػػد أمػػْب بػػن عمػػر بػػػن عبػػد العزيػػز عابػػدين الدمشػػػقي احلنفػػي  حمل
 .ـٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔ، ٕ، ط بّبكت

 يف مناسك احلج للنوم اإليضاح على شرح حاشية  ..٘ٗٔ٘ٗٔ

 بّبكت. -ىػ(، نشر: دار احلديث للطباعة كالنشر كالتوزيعٜٗٚألٞبد بن دمحم ابن حجر اذليتمي  ت: 
   "وحات الوىاب بتوضيح شرح منهج الطالب ادلعركؼ حباشية اجلملفت"حاشية اجلمل   ..ٙٗٔٙٗٔ

 ر. دار الفك، نشر: ىػ(ٕٗٓٔ: تسليماف بن عمر بن منصور األزىرم، ادلعركؼ ابجلمل  ل

 بحاشية الرملي على أسىن ادلطال  ..ٚٗٔٚٗٔ

 لشمس الدين الرملي، مطبوع مع أسُب ادلطالب البن حجر اذليتمي.

 حاشية الشربيين على الغرر البهية  ..ٛٗٔٛٗٔ

 للعالمة الشربيِب، مطبوع مع الغرر البهية لزكراي بن دمحم األنصارم.

" البػ  حجػر حتفػة احملتػاج يف شػرح ادلنهػاجادلطبوع يف حاشػية "حاشية الشركاين على حتفة احملتاج   ..ٜٜٗٔٗٔ
 اذليتمي.

ادلكتبػػػة التجاريػػػة الكػػػربل ٗبصػػػر لصػػػاحبها ، نشػػػر: : علػػػى عػػػدة نسػػػخ ٗبعرفػػػة جلنػػػة مػػػن العلمػػػاءتصػػػحيح
 .ـٖٜٛٔ -ىػ  ٖٚ٘ٔ، سنة النشر: مصطفى دمحم

" البػ  حجػر حتفة احملتػاج يف شػرح ادلنهػاجادلطبػوع يف حاشػية"  حاشية العبادم على الغرر البهيػة  ..ٓ٘ٔٓ٘ٔ
 اذليتمي

ادلكتبػػػة التجاريػػػة الكػػػربل ٗبصػػػر لصػػػاحبها ، نشػػػر: : علػػػى عػػػدة نسػػػخ ٗبعرفػػػة جلنػػػة مػػػن العلمػػػاءتصػػػحيح
 .ـٖٜٛٔ -ىػ  ٖٚ٘ٔ، سنة النشر: مصطفى دمحم

 تا قليويب كعمًنه حاشي  ..ٔ٘ٔٔ٘ٔ

-ىػػػ٘ٔٗٔ، سػػنة النشػػر:  بػػّبكت –دار الفكػػر ، نشػػر: ٞبػػد سػػالمة القليػػويب كأٞبػػد الربلسػػي عمػػّبةأل
 .ـٜٜ٘ٔ

 احلاكم الصغًن  ..ٕٕ٘ٔ٘ٔ

ىػػػ(، ٙبقيػػق: د. صػػاحل بػػن دمحم بػػن ٘ٙٙلػػنجم الػػدين عبػػدالغفار بػػن عبػػدالكرًن القػػزكيِب الشػػافعي  ت: 
 ىػ.ٖٓٗٔ، ٔة العربية السعودية، طادلملك -إبراىيم اليابس، نشر: دار ابن اجلوزم

 احلاكم الكبًن يف فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىو شرح خمتصر ادلزين  ..ٖٖ٘ٔ٘ٔ
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 -علػػػي دمحم معػػػوض ، ٙبقيػػػق: ىػػػػ(ٓ٘ٗ: تاحلسػػػن علػػػي بػػػن دمحم البغػػػدادم، الشػػػهّب ابدلػػػاكردم   أليب
 .ـٜٜٜٔ-ىػ ٜٔٗٔ، ٔ، ط لبناف –دار الكتب العلمية، بّبكت ، نشر: عادؿ أٞبد عبد ادلوجود

 اب  حجر اذليتمي  ..ٗ٘ٔٗ٘ٔ

 ىػ.ٔٓٗٔلعبدالعزيز اجلزار، القاىرة، سنة النشر:  

 حاكد العامل م  ادلشرؽ إىل ادلغرب  ..٘٘ٔ٘٘ٔ
الػدار ، نشر: الكتاب  عن الفارسية( : السيد يوسف اذلادمٙبقيق كترٝبة  ىػ(ٕٖٚهوؿ  توُب: بعد جمل

 .ىػٖٕٗٔ ، سنة النشر: الثقافية للنشر، القاىرة

 ريخ مصر كالقاىرةحس  احملاضرة يف ات  ..ٙ٘ٔٙ٘ٔ
، دمحم أبػػػو الفضػػػل إبػػػراىيم، ٙبقيػػػق: ىػػػػ(ٜٔٔ: تعبػػػد الػػػرٞبن بػػػن أيب بكػػػر، جػػػالؿ الػػػدين السػػػيوطي  ل

 .ـٜٚٙٔ -ىػ ٖٚٛٔ، ٔ، ط مصر –عيسى البايب احلليب كشركاه  -دار إحياء الكتب العربية نشر: 

 حلية العلماء يف معرفة مذاىب الفقهاء  ..ٚ٘ٔٚ٘ٔ
د. ، ٙبقيػػق: ىػػػ(ٚٓ٘: تالشاشػػي القفػػاؿ الفػػارقّي، الشػػافعي  مػػد بػػن أٞبػػد بػػن احلسػػْب بػػن عمػػر، حمل

 .ـٜٓٛٔ، ٔ، ط عماف–بّبكت  -دار األرقم ، مؤسسة الرسالة ، نشر: ايسْب أٞبد إبراىيم درادكة

 حلية الفقهاء  ..ٛ٘ٔٛ٘ٔ

، د. عبػد هللا بػن عبػد احملسػن الَبكػي، ٙبقيػق: ىػػ(ٜٖ٘: تٞبد بن فارس بن زكرايء القػزكيِب الػرازم  أل
 .ـٖٜٛٔ -ىػ ٖٓٗٔ، ٔ، ط بّبكت –ة ادلتحدة للتوزيع الشركنشر: 

 حياة احليواف الكربل  ..ٜٜ٘ٔ٘ٔ

، نشػر: ىػػ(ٛٓٛ: تمد بن موسى بن عيسى بن علي الدمّبم، أبو البقػاء، كمػاؿ الػدين الشػافعي  حمل
 .ىػٕٗٗٔ ، ٕ، ط دار الكتب العلمية، بّبكت

 خبااي الزكااي  ..ٓٙٔٓٙٔ

عبػد القػادر ، ٙبقيػق: ىػػ(ٜٗٚ: تالزركشػي الشػافعي  عبدهللا بدر الدين دمحم بن عبدهللا بن هبادر  أليب
 ىػ.ٕٓٗٔ ، ٔ، ط الكويت –كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسالمية ، نشر: عبد هللا العاين

 اخلزائ  السنية م  مشاىًن الكتب الفقهية ألئمتنا الفقهاء الشافعية  ..ٔٙٔٔٙٔ

 ـ.ٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔ، ٔلعبدالقادر عبدادلطلب األندكنيسي، نشر: مؤسسة الرسالة، ط 
 خالصة األثر يف أعياف القرف احلادم عشر  ..ٕٕٙٔٙٔ

، ىػػػ(ٔٔٔٔ: تمػػد أمػػْب بػػن فضػػل هللا بػػن زلػػب الػػدين بػػن دمحم احملػػيب احلمػػوم األصػػل، الدمشػػقي  حمل 
 .بّبكت –دار صادر نشر : 
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 الاارس يف اتريخ ادلاارس  ..ٖٖٙٔٙٔ

دار الكتػب : ، نشػرإبػراىيم مشػس الػدين، ٙبقيػق: ىػػ(ٕٜٚ: تعبد القادر بن دمحم النعيمي الدمشػقي  ل
 .ـٜٜٓٔ -ىػ ٓٔٗٔ، ٔ، ط العلمية

 الار ادلنثور يف التفسًن ابدلأثور  ..ٗٙٔٗٙٔ

، ٙبقيػػػق: د. عبػػدهللا بػػػن عبداحملسػػن الَبكػػػي، ى(ٜٔٔجلػػالؿ الػػدين عبػػػدالرٞبن بػػن الكمػػػاؿ السػػيوطي  
 ـ(.ٖٕٓٓ-ىٕٗٗٔ  ٔنشر: مركز ىجر للبحوث كالدراسات العربية كاإلسالمية، ط

 ائة الثامنةالارر الكامنة يف أعياف ادل  ..٘ٙٔ٘ٙٔ

دمحم عبدادلعيػد ، ٙبقيػق: ىػ(ٕ٘ٛ: تالفضل أٞبد بن علي بن دمحم بن أٞبد بن حجر العسقالين   أليب
 .ـٕٜٚٔىػ/ ٕٜٖٔ ،ٕ، ط اذلند ،يدر اابدح -رللس دائرة ادلعارؼ العثمانية ، نشر: افخ

 ثرة تالارر ادلن  ..ٙٙٔٙٙٔ

يػػػػق: الػػػػدكتور دمحم بػػػػن لطفػػػػي ق، ٙبىػػػػػ(ٜٔٔ: تعبػػػد الػػػػرٞبن بػػػػن أيب بكػػػػر، جػػػػالؿ الػػػػدين السػػػيوطي  ل
 .جامعة ادللك سعود، الرايض -شر: عمادة شؤكف ادلكتبات ، نالصباغ

 م  نتاب رب العادلٌن كسنة سيا ادلرسلٌن دالئل ادلنهاج  ..ٚٙٔٚٙٔ

لعبػػػػدادللك بػػػػن أيب ادلػػػػُب احللػػػػيب الشػػػػػافعي، ٙبقيػػػػق: قاسػػػػم بػػػػن ٞبػػػػػد األىػػػػدؿ، رسػػػػالة الػػػػدكتوراه، عػػػػػاـ 
   ىػ. ٛٓٗٔ

  دالئل النبوة لألصبهاين  ..ٛٙٔٛٙٔ

، ٙبقيػػػق: دمحم ركاس قلعػػػو جػػػي، كعبػػػدالرب عبػػػاس، ى(ٖٓٗأليب نعػػػيم أٞبػػػد بػػػن عبػػػدهللا األصػػػبهاين  ت
 ـ(.ٜٙٛٔى=ٙٓٗٔ  ٕبّبكت، ط -نشر: دار النفائس

 دالئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاحب الشريعة  ..ٜٜٙٔٙٔ

: ، توثيػق كٚبػريج كتعليػق: د. عبػدادلعطي قلعجػي، نشػرى(ٛ٘ٗأليب بكر أٞبد بن احلسْب البيهقي  ت
 ـ(.ٜٛٛٔى=ٛٓٗٔ  ٔدار الرايف للَباث،ط

 يف توضيح ادلنهاجالايباج   ..ٓٚٔٓٚٔ

 -الكتػػب العلميػػةدار عثمػػاف غػػزاؿ، نشػػر: ٙبقيػػق: ، ىػػػ(ٜٗٚ: ت  لبػػدر الػػدين دمحم بػػن هبػػادر الزركشػػي
 ـ.ٜٕٓٓ -ىػ ٖٓٗ ، .ٔبّبكت، ط

 ديكارت مبادئ الفلسفة  ..ٔٚٔٔٚٔ
 .دار الثقافة للنشر كالتوزيع، نشر: د/ عثماف أمْبلػ 

 اإلسالـ ديواف  ..ٕٕٚٔٚٔ
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، ٙبقيػػق: سػػيد كسػػركم حسػػن، نشػػر: دار ى(ٚٙٔٔلشػػمس الػػدين دمحم بػػن عبػػدالرٞبن ابػػن غػػزل  ت
 ـ(.ٜٜٓٔى = ٔٔٗٔ  ٔبّبكت، ط -الكتب العلمية

 اظ طبقات احلفذيل   ..ٖٖٚٔٚٔ
نشػػر: دار ٙبقيػػق: الشػػيخ زكػػراي عمػػّبات، ىػػػ(، ٜٔٔ:  ت  عبػػدالرٞبن بػػن بكػػر السػػيوطي الػػدينجلػػالؿ 

 .الكتب العلمية،  بّبكت،

 رحلة الشتاء كالصيف  ..ٗٚٔٗٚٔ

ادلكتػب اإلسػالمي ، نشػر: زلمَّػد س ػعيد الطنطػاكم ، ٙبقيػق: ىػ(ٓٚٓٔ: ت  مد بن عبد هللا بن دمحمحمل
 .ىػٖ٘ٛٔ، ٕ، طّبكتللطباعة كالنشر، ب

 الرد الوافر  ..٘ٚٔ٘ٚٔ

، ىػػػ(ٕٗٛ: ت  الدمشػػقي مػػد بػػن عبػػدهللا بػػن دمحم بػػن أٞبػػد بػػن رلاىػػد ، الشػػهّب اببػػن انصػػر الػػدينحمل
 ىػ.ٖٜٖٔ، ٔ، ط بّبكت –ادلكتب اإلسالمي ، نشر: زىّب الشاكيشٙبقيق: 

 الرد على اجلهمية كالزاندقة  ..ٙٚٔٙٚٔ

صػػربم بػػن ، ٙبقيػػق: ىػػػ(ٕٔٗ: تد الشػػيباين  عبػػد هللا أٞبػػد بػػن دمحم بػػن حنبػػل بػػن ىػػالؿ بػػن أسػػ أليب
  .  ٔ، ط دار الثبات للنشر كالتوزيع، نشر: سالمة شاىْب

 رسالة إىل أىل الثغر  ..ٚٚٔٚٚٔ

، نشػػر: عبػػد هللا شػػاكر دمحم اجلنيػػدم، ٙبقيػػق: ىػػػ(ٕٖٗ: تعلػػي بػػن إمساعيػػل األشػػعرم   أليب احلسػػن
، سػػػنة النشػػػر: لكػػػة العربيػػػة السػػػعوديةعمػػػادة البحػػػث العلمػػػي ابجلامعػػػة اإلسػػػالمية، ادلدينػػػة ادلنػػػورة، ادلم

 .ىػٖٔٗٔ

 رسالة يف أصوؿ الفقو  ..ٛٚٔٛٚٔ

، ٙبقيػق: ىػػ(ٕٛٗ: تعلي احلسن بن شهاب بن احلسن بػن علػي بػن شػهاب العكػربّم احلنبلػي   أليب
-ىػػػػػٖٔٗٔ، ٔ،  ط مكػػػػة ادلكرمػػػػة -ادلكتبػػػػة ادلكيػػػػة ، نشػػػػر: د. موفػػػػق بػػػػن عبػػػػد هللا بػػػػن عبػػػػد القػػػػادر

 .ـٕٜٜٔ

 الرسائل الشخصية   ..ٜٜٚٔٚٔ
صػػاحل بػػن فػػوزاف بػػن ، ٙبقيػػق: ىػػػ(ٕٙٓٔ: تبػػن عبػػد الوىػػاب بػػن سػػليماف التميمػػي النجػػدم   مػػدحمل

جامعػػة اإلمػػاـ دمحم بػػن سػػعود، الػػرايض، ادلملكػػة العربيػػة ، نشػػر: عبػػدهللا الفػػوزاف، دمحم بػػن صػػاحل العيلقػػي
 .السعودية

 رفع احلاجب ع  خمتصر اب  احلاجب  ..ٓٛٔٓٛٔ
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علي دمحم معػوض، عػادؿ أٞبػد ، ٙبقيق: ىػ(ٔٚٚ: تتاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي  ل
   .ىػٜٔٗٔ -ـ ٜٜٜٔ، ٔ، ط بّبكت –عامل الكتب ، نشر: عبد ادلوجود

 رفع النقاب ع  تنقيح الشهاب  ..ٔٛٔٔٛٔ

ْماليل   أليب د. أ ْٞب ػد بػن زلمَّػد السػراح، ، ٙبقيػق: ىػػ(ٜٜٛ: تعبد هللا احلسْب بن علي بن طلحة السِّ
 -ىػػ  ٕ٘ٗٔ، ٔ، ط مكتبػة الرشػد للنشػر كالتوزيػع، الػرايض ، نشػر:يند. عبد الرٞبن بن عبد هللا اجلػرب 

 .ـٕٗٓٓ

 الركض األنف يف شرح السًنة النبوية الب  ىشاـ  ..ٕٕٛٔٛٔ
عمػػػر عبدالسػػػػالـ ، ٙبقيػػػػق: ىػػػػ(ٔٛ٘: تالقاسػػػم عبػػػػد الػػػرٞبن بػػػػن عبػػػد هللا بػػػػن أٞبػػػد السػػػػهيلي   أليب

 .ـٕٓٓٓ -ىػٕٔٗٔ، ٔ، ط دار إحياء الَباث العريب، بّبكت، نشر: السالمي
 كهناية مطلب الراغب ركض الطالب  ..ٖٖٛٔٛٔ

ىػػػػػ(، ٙبقيػػػػق كتعليػػػػق: خلػػػػف مفضػػػػي ٖٚٛلشػػػػرؼ الػػػػدين إمساعيػػػػل بػػػػن ادلقػػػػرم اليمػػػػِب الشػػػػافعي  ت: 
 ـ.ٖٕٔٓ -ىػ ٖٗٗٔ، ٔالكويت، ط -ادلطلق، نشر: دار الضياء

  الركض ادلعطار يف خرب األقطار  ..ٗٛٔٗٛٔ
بػّبكت،  -نشػر: مكتبػة لبنػاف ، ٙبقيػق د. إحسػاف عبّػاس،ى(ٜٓٓحملمد بػن عبػدادلنعم احِلمػّبم  ت

 ـ(.ٜٗٛٔ  ٕط

 حكاـركضة احلكاـ كزينة األ  ..٘ٛٔ٘ٛٔ

ىػػػػ(، ٙبقيػػػق: دمحم بػػػن أٞبػػػد بػػػن ٘ٓ٘أليب نصػػػر القاضػػػي شػػػريح بػػػن عبػػػدالكرًن الػػػركايين الشػػػافعي  ت: 
 ىػ(.ٜٔٗٔحاسر السهلي، رسالة دكتوراه ُب اجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة سنة  

 ركضة الطالبٌن كعماة ادلفتٌن  ..ٙٛٔٙٛٔ
ادلكتػػب  ، نشػر: ٙبقيػق: زىػّب الشػاكيش، ىػػ(ٙٚٙ: تزكػراي زليػي الػدين حيػٓب بػن شػرؼ النػػوكم   أليب

 .ـٜٜٔٔ -ىػ ٕٔٗٔ، ٖ، ط عماف -دمشق -اإلسالمي، بّبكت

 ركضة الناظر كجنة ادلناظر يف أصوؿ الفقو على مذىب اإلماـ أمحا ب  حنبل  ..ٚٛٔٚٛٔ
مؤسسػػػة ، نشػػػر: ىػػػػ(ٕٓٙ: ت  ادلقدسػػػيدامػػػة دمحم موفػػػق الػػػدين عبػػػد هللا بػػػن أٞبػػػد بػػػن دمحم بػػػن ق أليب

 .ـٕٕٓٓ-ىػٖٕٗٔ، ٕ، طالراّيف للطباعة كالنشر كالتوزيع

 الزاىر يف غريب ألفاظ اإلماـ الشافعي  ..ٛٛٔٛٛٔ
، ٙبقيػػػػق: د. عبػػػػدادلنعم طػػػػوعي بشػػػػّناٌب، نشػػػػر: دار ى(ٖٓٚأليب منصػػػػور دمحم بػػػػن أٞبػػػػد األزىػػػػرم  ت

 ـ(.ٜٜٛٔى=ٜٔٗٔ  ٔبّبكت، ط -البشائر اإلسالمية
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 يف الفقو الشافعي الزبا  ..ٜٜٛٔٛٔ

، ىػػػ(ٗٗٛ: تالعبػػاس أٞبػػد بػػن حسػػْب بػػن حسػػن بػػن علػػي ابػػن رسػػالف الشػػافعي   شػػهاب الػػدين أيبل
 .بّبكت –دار ادلعرفة نشر: 

 سبل السالـ شرح بلوغ ادلراـ  ..ٜٜٓٔٓٔ

 ٔالػرايض، ط  –، تعليػق: انصػر الػدين األلبػاين، نشػر: مكتبػة ادلعػارؼ ى(ٕٛٔٔحملمد بن إمساعيػل الصػنعاين  ت  
 ـ(.ٕٙٓٓ=  ىٕٚٗٔ 

 سبل اذلال كالرشاد يف سًنة خًن العباد:  ..ٜٜٔٔٔٔ

،  ٙبقيػق: عػادؿ أٞبػد عبػد ادلوجػود كزميلػو، نشػر: دار ى(ٕٜٗحملمد بػن يوسػف الصػاحلي الشػامي  ت
 ـ(.ٖٜٜٔى =ٗٔٗٔ  ٔبّبكت، ط -الكتب العلمية

 ادلنهاج نك السراج على   ..ٕٜٕٜٔٔ
، ٙبقيػق: أيب الفضػل الػدمياطي، (ىػػٜٙٚ: بعػد ت  لشهاب الدين أٞبد بن لؤلؤ ادلعركؼ اببن النقيب

 ـ.ٕٚٓٓ -ىػ ٕٛٗٔ، ٔنشر: مكتبة الرشد، الرايض، ط 
 السراج الوىاج على منت ادلنهاج  ..ٖٜٖٜٔٔ

 بّبكت. -ىػ(، نشر: دار ادلعرفة للطباعة كالنشرٖٖٚٔحملمد الزىرم الغمراكم،  ت: 
 سلسلة األحاديث الصحيحة كشيء م  فقهها كفوائاىا  ..ٜٜٗٔٗٔ

الػػػػػػػػػػػرايض، ط ا -(، نشػػػػػػػػػػػر: مكتبػػػػػػػػػػػة ادلعػػػػػػػػػػػارؼ ى ٕٓٗٔ  تحملمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػن انصػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػدين األلبػػػػػػػػػػاين
 ى(.ٕٕٗٔ=ٚٓٗٔ 

  سلسة األحاديث الضعيفة كادلوضوعة كأثرىا السيئ يف األمة  ..ٜٜ٘ٔ٘ٔ
-ىٕٔٗٔ  ٔالػػػػرايض، ط-، نشػػػػر: مكتبػػػػة ادلعػػػػارؼ ى(ٕٓٗٔحملمػػػػد بػػػػن انصػػػػر الػػػػدين األلبػػػػاين  ت

 ـ(.ٕٜٜٔ

 سلم ادلتعلم احملتاج إىل معرفة رموز ادلنهاج،   ..ٜٜٙٔٙٔ

 للسيد أٞبد. 
 السلوؾ يف طبقات العلماء كادللوؾ  ..ٜٜٚٔٚٔ

، ٙبقيق: دمحم بػن علػي بػن احلسػْب األكػوع احلػوايل، ىػ(ٕٖٚ: تمد بن يوسف بن يعقوب، اليمِب  حمل
 .ـٜٜ٘ٔ، ٕ، ط صنعاء –مكتبة اإلرشاد نشر: 

 سن  اب  ماجو    ..ٜٜٛٔٛٔ

 بد الباقيٙبقيق: دمحم فؤاد ع، ى(ٖٕٚأليب عبدهللا دمحم بن يزيد القزكيِب ادلعركؼ اببن ماجو  ت
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 .فيصل عيسى البايب احلليب -الناشر: دار إحياء الكتب العربية 
 أيب داكد السجستاين سن   ..ٜٜٜٜٔٔ

 دمحم زليي الدين عبد احلميد ، ٙبقيق:ى(ٕ٘ٚأليب داكد سليماف بن األشعث السجستاين  ت
 .بّبكت –ادلكتبة العصرية، صيدا  نشر:

 :سن  البيهقي الصغرل  ..ٕٕٓٓٓٓ

جامعػػة ، نشػػر: عبػػد ادلعطػػي أمػػْب قلعجػػي، ٙبقيػػق: ى(ٛ٘ٗبيهقػػي  تأليب بكػػر أٞبػػد بػػن  احلسػػْب ال 
 .ـٜٜٛٔ -ىػ ٓٔٗٔ، ٔ، ط الدراسات اإلسالمية، كراتشي ػ ابكستاف

 البيهقي الكربل سن   ..ٕٕٔٓٔٓ
دار الكتػػػب ، نشػػػر: دمحم عبػػػد القػػػادر عطػػػاٙبقيػػػق: ى( ٛ٘ٗأليب بكػػػر أٞبػػػد بػػػن  احلسػػػْب البيهقػػػي  ت

 .ـٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ، ٖ، ط لبنات –العلمية، بّبكت 

 الرتمذمسن    ..ٕٕٕٕٓٓ

، ٙبقيػػػػػػق: د. بشػػػػػػار عػػػػػػواد، نشػػػػػػر: دار الغػػػػػػرب ى(ٜٕٚأليب عيسػػػػػػى دمحم بػػػػػػن عيسػػػػػػى الَبمػػػػػػذم  ت 
 ـ(.ٜٜٛٔ  ٕبّبكت، ط -اإلسالمي

  الاارقطين سن   ..ٖٕٖٕٓٓ
موسسػػة نشػػر:  قيػػق: شػػعيب األرنػػؤكط، كغػػّبه،ٙب ،ى(ٖ٘ٛأليب احلسػػن علػػي بػػن عمػػر الػػدارقطِب  ت

 ـ(.ٕٗٓٓى=ٕٗٗٔ  ٔالرسالة، بّبكت ط 
  النسائي سن   ..ٕٕٗٓٗٓ

مكتػػب ، نشػػر: عبػػد الفتػػاح أبػػو غػػدة: ٙبقيػػق ،ى(ٖٖٓأليب عبػػدالرٞبن أٞبػػد بػػن شػػعيب النسػػائي  ت
 ـ.ٜٙٛٔ – ٙٓٗٔ، ٖ، ط حلب –ادلطبوعات اإلسالمية 

 سؤاالت السلمي للاارقطين    ..ٕٕ٘ٓ٘ٓ

 القػاىرة، -: دمحم بن علي األزىرم، نشر: الفاركؽ احلديثيػةٙبقيق، ى(ٕٔٗأليب عبدالرٞبن السلمي  ت
 ـ(.ٕٙٓٓ-ىٕٚٗٔ/ٔ ط ٔط

 سًن أعالـ النبالء  ..ٕٕٙٓٙٓ
رلموعة مػن البػاحثْب إبشػراؼ شػعيب األرنػؤكط،  :ٙبقيقى( ٛٗٚأليب عبدهللا دمحم بن أٞبد الذىيب  ت

 ـ(.ٕٜٛٔى = ٕٓٗٔ  ٕبّبكت، ط نشر: مؤسسة الرسالة،
 ادلأموفك السًنة احللبية = إنساف العيوف يف سًنة األمٌن   ..ٕٕٚٓٚٓ
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دار الكتػػػب ، نشػػػر: ىػػػػ(ٗٗٓٔ: تنػػػور الػػػدين ابػػػن برىػػػاف الػػػدين   لػػػيبعلػػػي بػػػن إبػػػراىيم بػػػن أٞبػػػد احلل
 .ىػٕٚٗٔ، ٕ، ط بّبكت –العلمية 

 )ملسو هيلع هللا ىلص(السيف ادلسلوؿ على م  سب الرسوؿ   ..ٕٕٛٓٛٓ

دار الفػػتح ، نشػػر: إايد أٞبػػد الغػػوج، ٙبقيػػق: ىػػػ( ٙ٘ٚ ت:قػي الػػدين علػػي بػػن عبػػد الكػػاُب السػبكي  ت
 .ـٕٓٓٓ - ىػ ٕٔٗٔ، ٔ، طاألردف( - عماف 

 مسنا اإلماـ الشافعي  ..ٜٕٜٕٓٓ
 ، نشر: دار الكتب العلمية.ى(ٕٗٓحملمد بن إدريس الشافعي  ت 

 يف فركع الشافعية الشامل  ..ٕٕٓٔٓٔ

ىػػػ(، ٙبقيػػق: رلموعػػة مػػن طػػالب ٚٚٗ ت:  ابػػن الصػػباغأليب نصػػر عبػػد السػػيد بػػن دمحم بػػن عبدالواحػػد 
 كدكتوراه(.اجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة  ُب رسائل علمية  ماجستّب 

 الشاء   ..ٕٕٔٔٔٔ

الػدكتور صػبيح ، ٙبقيػق: ىػػ(ٕٙٔ: تسعيد عبد ادللك بن قريػب بػن علػي بػن أصػمع األصػمعي  أليب 
 .ـٜٚٛٔ -ىػ ٚٓٗٔ، ٔ، ط بّبكت –لبناف  -دار أسامة ، نشر: التميمي

 شذرات الذىب يف أخبار م  ذىب  ..ٕٕٕٕٔٔ
، ٚبػػػريج زلمػػػود األرانؤكط، ٙبقيػػػق: ىػػػػ(ٜٛٓٔ: تعبػػػد احلػػػي بػػػن أٞبػػػد بػػػن دمحم ابػػػن العمػػػاد احلنبلػػػي  ل

 =ىػػػػػػػ ٙٓٗٔ،  ٔ، طبػػػػػػّبكت –دار ابػػػػػػن كثػػػػػػّب، دمشػػػػػػق ، نشػػػػػػر: أحاديثػػػػػػو: عبػػػػػػد القػػػػػػادر األرانؤكط
 (.ـٜٙٛٔ

 شرح اإلرشاد  ..ٖٕٖٕٔٔ

(، سلطػػػػوط، توجػػػد نسػػػػخة منهػػػػا ُب ىػػػػٜٛٛ  ت:دمحم بػػػن عبػػػػدادلنعم بػػػن دمحم بػػػػن عبػػػدادلنعم اجلػػػػوجرم، 
 الرايض. -جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية

 لتصريح على التوضيح أك التصريح مبضموف التوضيح يف النحوشرح ا  ..ٕٕٗٔٗٔ
-دار الكتػب العلميػة ، نشر: ىػ(ٜ٘ٓ: تالد بن عبد هللا بن أيب بكر بن دمحم ككاف يعرؼ ابلوقاد  خل

 .ـٕٓٓٓ -ىػٕٔٗٔ، ٔ، ط لبناف-بّبكت

 شرح احلاكم الصغًن  ..ٕٕ٘ٔ٘ٔ

رلموعػػة مػػن طػػالب اجلامعػػة  ىػػػ(، ٙبقيػػق:ٜٕٚأليب احلسػػن علػػي بػػن إمساعيػػل القونػػوم الشػػافعي  ت: 
 اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة، ُب رسائل علمية  دكتوراه(.

 للبغومشرح السنة   ..ٕٕٙٔٙٔ
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قيػػػق: شػػػعيب ، ٙبىػػػػ(ٙٔ٘: تيػػػي السػػػنة احلسػػػْب بػػػن مسػػػعود بػػػن دمحم بػػػن الفػػػراء البغػػػوم الشػػػافعي  حمل
 -ىػػػػػػ ٖٓٗٔ، ٕ، ط دمشػػػػق، بػػػػػّبكت -ادلكتػػػػػب اإلسػػػػػالمي ، نشػػػػر: دمحم زىػػػػػّب الشػػػػػاكيش-األرنػػػػؤكط

 .ـٖٜٛٔ

 شرح القواعا الفقهية  ..ٕٕٚٔٚٔ
دار القلػم ، نشػر: مصػطفى أٞبػد الزرقػا(،  تصػحيح كتعليػق: ىػػٖٚ٘ٔ  تٞبد بػن الشػيخ دمحم الزرقػا أل
 .ـٜٜٛٔ -ىػ ٜٓٗٔ، ٕ، طدمشق -

 شرح الكافية الشافية  ..ٕٕٛٔٛٔ

، ٙبقيػق: د. عبػدادلنعم أٞبػد ىريػدم، نشػر: ى(ٕٚٙأليب عبدهللا دمحم بن عبدهللا بػن مالػك الطػائي  ت 
 مكة ادلكرمة.   -جامعة أـ القرل -مركز البحث العلمي

 )للرباؾ( شرح العقياة الطحاكية  ..ٜٕٜٕٔٔ
دار  ، نشػر: إعػداد: عبػد الػرٞبن بػن صػاحل السػديس، عبد الرٞبن بػن انصػر بػن بػراؾ بػن إبػراىيم الػرباؾل

 .ـٕٛٓٓ -ىػ ٜٕٗٔ، ٕ، طالتدمرية

 )الب  أيب العز( شرح العقياة الطحاكية  ..ٕٕٕٕٓٓ
ٙبقيػق: ٝباعػة مػن ، ىػػ(ٕٜٚ: تعػالء الػدين علػّي بػن دمحم ابػن أيب العػز احلنفػي   صدر الدين دمحم بنل

، ٔ، ط دار السػػػػالـ للطباعػػػػة كالنشػػػػر التوزيػػػػع كالَبٝبػػػػة، نشػػػػر: العلمػػػػاء، ٚبػػػػريج: انصػػػػر الػػػػدين األلبػػػػاين
 .ـٕ٘ٓٓ -ىػ ٕٙٗٔ

 شرح الكونب ادلنًن  ..ٕٕٕٕٔٔ

دمحم ، ٙبقيػق: ىػػ(ٕٜٚ: تنجػار احلنبلػي  البقاء دمحم بن أٞبػد الفتػوحي ادلعػركؼ اببػن ال تقي الدين أيبل
   ـ.ٜٜٚٔ -ىػ ٛٔٗٔ، ٕ، ط مكتبة العبيكاف، نشر: الزحيلي كنزيو ٞباد

 شرح ادلقامة احلضرمية  ..ٕٕٕٕٕٕ

ِعشن الػدَّْكع ِِب  الرابطػي احلضػرمي الشػافعي  ل ع لّي اب  دار ادلنهػاج ، نشػر: ىػػ(ٕٓٚٔ: تس عيد بن دمحم اب 
 .ـٕٗٓٓ -ىػ  ٕ٘ٗٔ، ٔ، ط للنشر كالتوزيع، جدة

 الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع  ..ٖٕٕٖٕٕ
 -ىػػػػػػ ٕٕٗٔ، ٔ، ط دار ابػػػػػن اجلػػػػػوزم، نشػػػػػر: ىػػػػػػ(ٕٔٗٔ: تمػػػػػد بػػػػػن صػػػػػاحل بػػػػػن دمحم العثيمػػػػػْب  حمل

 .ىػٕٛٗٔ

 شرح الورقات يف أصوؿ الفقو  ..ٕٕٕٕٗٗ
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حسػاـ الػدين ، ٙبقيػق: د. ىػػ(ٗٙٛ: تالؿ الدين دمحم بن أٞبد بػن دمحم بػن إبػراىيم احمللػي الشػافعي  جل
 .ـٜٜٜٔ-ىػ  ٕٓٗٔ، ٔ، ط جامعة القدس، فلسطْب، نشر: ةبن موسى عفان

 شرح خمتصر الركضة  ..ٕٕٕٕ٘٘

عبػػد هللا بػػن ، ٙبقيػػق: ىػػػ(ٙٔٚ: ت  الصرصػػرم سػػليماف بػػن عبػػد القػػوم بػػن الكػػرًن الطػػوُب صلػػم الػػدينل
 .ـٜٚٛٔ -ىػ  ٚٓٗٔ ، ٔ، طمؤسسة الرسالة، نشر: عبداحملسن الَبكي

 شرح مشكل الوسيط  ..ٕٕٕٕٙٙ

د.  ، ٙبقيػػق: ىػػػ(ٖٗٙ: تعمػػرك، تقػػي الػػدين ادلعػػركؼ اببػػن الصػػالح  عثمػػاف بػػن عبػػد الػػرٞبن، أبػػو ل
، ط دار كنػػوز إشػػبيليا للنشػػر كالتوزيػػع، ادلملكػػة العربيػػة السػػعودية، نشػػر: عبػػد ادلػػنعم خليفػػة أٞبػػد بػػالؿ

 .ـٕٔٔٓ -ىػ  ٕٖٗٔ،ٔ

 الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية  ..ٕٕٕٕٚٚ
لغفور عطػػػػػار، نشػػػػػر: دار العلػػػػػم ، ٙبقيػػػػػق: أٞبػػػػػد عبػػػػػداىػػػػػػ(ٖٜٖ ت:  إلمساعيػػػػػل بػػػػػن ٞبػػػػػاد اجلػػػػػوىرم

 ـ(.ٜٗٛٔى = ٗٓٗٔ  ٖبّبكت، ط -للماليْب

 صحيح اب  حبافيف تقريب اإلحساف صحيح اب  حباف=   ..ٕٕٕٕٛٛ
ط، نشػػػر: مؤسسػػػة ؤك شػػػعيب األرنػػػ :ٙبقيػػػق ،ى(ٜٖٚلألمػػػّب عػػػالء الػػػدين علػػػي بػػػن بلبػػػاف الفارسػػػي  ت

 ـ(.ٖٜٜٔ =  ىٗٔٗٔ  ٕبّبكت، ط -الرسالة
 األـ –صحيح أيب داكد   ..ٜٕٕٜٕٕ

، نشػػر: ىػػػ(ٕٓٗٔ: تد الػػرٞبن دمحم انصػػر الػػدين، بػػن احلػػاج نػػوح بػػن صلػػاٌب بػػن آدـ األلبػػاين  عبػػ أليب
 .ـٕٕٓٓ -ىػ  ٖٕٗٔ، ٔ، ط مؤسسة غراس للنشر كالتوزيع، الكويت

 صحيح األدب ادلفرد   ..ٖٕٖٕٓٓ

: دمحم ، ٙبقيػػق كتعليػػقىػػػ(ٕٙ٘دمحم بػػن إمساعيػػل بػػن إبػػراىيم بػػن ادلغػػّبة البخػػارم، أبػػو عبػػد هللا  ادلتػػوَب: 
 .ـٜٜٚٔ -ىػ ٛٔٗٔ، ٗ، ط دار الصديق للنشر كالتوزيع، نشر:صر الدين األلباينان

 ادلسنا الصحيح ادلختصر م  أمور رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسننو كأايمو  =صحيح البخارم   ..ٖٕٖٕٔٔ
دار طػوؽ النجػاة ، نشر: دمحم زىّب بن انصر الناصر ،ى(ٕٙ٘أليب عبدهللا دمحم بن إمساعيل البخارم  ت

 .قٕٕٗٔ، ٔ، ط رة عن السلطانية إبضافة ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي( مصو 
 صحيُح اجلامع الصغًن كزايداتو  ..ٕٖٕٕٖٕ

ى = ٛٓٗٔ  ٖبػػػػػّبكت، ط -، نشػػػػر: ادلكتػػػػب اإلسػػػػالميى(ٕٓٗٔحملمػػػػد انصػػػػر الػػػػدين األلبػػػػاين  ت
 ـ(.ٜٛٛٔ
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 صحيح سن  أيب داكد السجستاين  ..ٖٖٕٖٖٕ

 ـ(.ٕٕٓٓى = ٖٕٗٔ  ٔالكويت، ط -، نشر: دار غراسى(ٕٓٗٔانصر الدين األلباين  ت  حملمد

 صحيح سن  الرتمذم  ..ٖٕٖٕٗٗ

 ـ(.ٕٓٓٓى = ٕٓٗٔ  ٔالرايض، ط -، نشر: مكتبة ادلعارؼى(ٕٓٗٔحملمد انصر الدين األلباين  ت

 صحيح مسلم  ..ٖٕٖٕ٘٘
ر: دار إحيػاء الػػَباث ، نشػػدمحم فػؤاد عبػػد البػاقي، ٙبقيػق: ى(ٕٔٙاحلسػْب مسػلم بػػن احلجػاج القشػػّبم  ت أليب

 .بّبكت –العريب 

 جزيرة العرب صفة   ..ٖٕٖٕٙٙ

، ىػػػ(ٖٖٗى: تػػدمحم احلسػػن بػػن أٞبػػد بػػن يعقػػوب بػػن يوسػػف بػػن داكد الشػػهّب ابذلمػػداين   ، أيباحلائػػكبػػن ال
 .ـ ٗٛٛٔليدف،  -مطبعة بريل 

 الضعفاء كادلرتكنوف  ..ٖٕٖٕٚٚ
 -موفػق بػن عبػدهللا، نشػر: مكتبػة ادلعػارؼ د. :ٙبقيقى( ٖ٘ٛأليب احلسن علي بن عمر الدارقطِب  ت

 ـ(.ٜٗٛٔ  = ىٗٓٗٔ  ٔط الرايض،
 ضعيف سن  أيب داكد )األـ(  ..ٖٕٖٕٛٛ

 ـ(.ٕٕٓٓى = ٖٕٗٔ  ٔالكويت، ط  -، نشر: دار غراسى(ٕٓٗٔحملمد انصر الدين األلباين  ت

 ضعيف اجلامع الصغًن كزايدتو  ..ٜٖٕٜٖٕ
دلكتػػػػػب ، نشػػػػػر: ازىػػػػػّب الشػػػػػاكيش، إشػػػػػراؼ: ىػػػػػػ(ٕٓٗٔ: تدمحم انصػػػػػر الػػػػػدين األلبػػػػػاين   الػػػػػرٞبنعبػػػػػد  يبأل

 .اإلسالمي
 القرف التاسع الضوء الالمع ألىل  ..ٕٕٓٗٓٗ

 بّبكت.  -(، نشر: دار مكتبة احلياةٕٜٓلشمش الدين دمحم بن عبدالرٞبن السخاكم  ت 

 لألصفهاين الطب النبوم  ..ٕٕٔٗٔٗ

، نشػػر: مصػػطفى خضػػر دكمنػػز الَبكػػي، ٙبقيػػق: ىػػػ(ٖٓٗ: تنعػػيم أٞبػػد بػػن عبػػد هللا األصػػبهاين   أليب
 .ـ ٕٙٓٓ، ٔ، ط دار ابن حـز

 طبقات احلفاظ  ..ٕٕٕٕٗٗ

(، ٙبقيػق: د. علػي دمحم عمػر، نشػر: مكتبػة الثقافػة الدينيػة ٜٔٔن السيوطي  ت جالؿ الدين عبدالرٞب
 (.ٜٜٙٔى = ٚٔٗٔ 

 طبقات الشافعية الكربل  ..ٖٕٖٕٗٗ



 

    

 
 

777 

 املصادر واملزاجعفَزس 

زلمػػػود دمحم  :ٙبقيػػػق ،ى(ٔٚٚلتػػػاج الػػػدين أيب نصػػػر عبػػػدالوىاب بػػػن علػػػي بػػػن عبػػػدالكاُب السػػػبكي  ت
 .القاىرة -نشر: دار إحياء الكتب العربية، الطناحي كزميلو

 الب  الصالح هاء الشافعيةطبقات الفق  ..ٕٕٗٗٗٗ

زلػػي الػػدين  :ٙبقيػػق ،ى(ٖٗٙأليب عمػػرك عثمػػاف بػػن عبػػدالرٞبن الشػػهرزكرم ادلعػػركؼ اببػػن الصػػالح  ت
 ـ(.ٕٜٜٔ=  ىٖٔٗٔ  ٔبّبكت، ط – علي صليب، نشر: دار البشائر اإلسالمية

 الب  قاضي شهبة الشافعية طبقات  ..ٕٕ٘ٗ٘ٗ
تصػحيح: د.  ،ى(ٔ٘ٛشػهبة الدمشػقي  تأليب بكر بن أٞبد بن دمحم بػن عمػر تقػي الػدين بػن قاضػي 

 (.  ٜٚٛٔى = ٚٓٗٔبّبكت ط   -عبدالعليم خاف، نشر: دار الندكة اجلديدة
 طبقات الشافعيٌن      ..ٕٕٙٗٙٗ

ٙبقيػػق: د أٞبػػد عمػػر ىاشػػم، د دمحم ، ىػػػ(ٗٚٚ: تالفػػداء إمساعيػػل بػػن عمػػر بػػن كثػػّب الدمشػػقي   أليب
 .ـٖٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔ نشر:، سنة النشر: مكتبة الثقافة الدينية، زينهم دمحم عزب

 طبقات صلحاء اليم  ادلعركؼ بتاريخ الربيهي  ..ٕٕٚٗٚٗ
، عبػد هللا دمحم احلبشػي، ٙبقيػق: ىػػ(ٜٗٓ: تعبد الوىاب بن عبد الرٞبن الربيهي السكسػكي اليمػِب  ل

 .صنعاء –مكتبة االرشاد نشر: 
 طبقات الفقهاء   ..ٕٕٛٗٛٗ

نشػػػر: دار الرائػػػد  ، ٙبقيػػػق: د. إحسػػػاف عبػػػاس،ى(ٙٚٗأليب إسػػػحاؽ إبػػػراىيم بػػػن علػػػي الشػػػّبازم  ت
 بّبكت. -العريب

  الطبقات الكربل  ..ٜٕٜٕٗٗ

دار الكتػب العلميػة ، نشػر: دمحم عبد القػادر عطػا ، ٙبقيق:ى(ٖٕٓحملمد بن سعد بن منيع الزىرم  ت 
 .ـٜٜٓٔ -ىػ ٓٔٗٔ، ٔ، ط بّبكت –

 طبقات ادلفسري    ..ٕٕٓ٘ٓ٘

 –كتػب العلميػة دار ال، نشػر: ىػػ(ٜ٘ٗ: تمد بن علي بن أٞبد، مشس الدين الػداككدم ادلػالكي  حمل 
 .جلنة من العلماء إبشراؼ الناشر، مراجعة: بّبكت

 الطراز ألسرار البالغة كعلـو حقائق اإلعجاز  ..ٕٕٔ٘ٔ٘
ادلكتبػػػػة ، نشػػػػر: ىػػػػػ(٘ٗٚ: تيحػػػػٓب بػػػػن ٞبػػػػزة بػػػػن علػػػػي بػػػػن إبػػػػراىيم، احلسػػػػيِب ادللقػػػػب ابدلؤيػػػػد ابّللَّ  ل

 .ىػٖٕٗٔ، ٔ، طبّبكت –العنصرية 

 طرح التثريب يف شرح التقريب  ..ٕٕٕٕ٘٘
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 نشػػػػر: دار ،ى(ٕٙٛكلولػػػػده أيب زرعػػػػة  ت ى( ٙٓٛضػػػػل عبػػػػدالرحيم بػػػػن احلسػػػػْب العراقػػػػي  تأليب الف
  .ّبكتب–إحياء الَباث العريب 

 مبعظم نصوص الشافعي كاألصحابالعباب احمليط   ..ٖٕٖٕ٘٘

ىػػػػ(، ٙبقيػػػق: ٞبػػػدم ٖٜٓلصػػػفي الػػػدين أٞبػػػد بػػػن عمػػػر بػػػن عبػػػدالرٞبن ادلعػػػركؼ اببػػػن ادلػػػرادم  ت: 
 كت.بّب  –الدمرداش، نشر: دار الفكر 

 عجالة ادلبتام كفضالة ادلنتهي يف النسب  ..ٕٕٗ٘ٗ٘

أليب بكر دمحم بن أيب عثمػاف احلػازمي اذلمػداين  ت(، ٙبقيػق: عبػدهللا كنػوف، نشػر: اذليئػة العامػة لشػؤكف 
 ـ(.ٖٜٚٔى =ٖٜٖٔ  ٕالقاىرة، ط -ادلطابع األمّبية

 عجالة احملتاج إىل توجيو ادلنهاج  ..ٕٕ٘٘٘٘
(، ٙبقيػػق: ىشػػاـ البػػدراين، نشػػر: دار ٗٓٛ ت :  أليب حفػػص سػػراج الػػدين عمػػر بػػن علػػي ابػػن ادللقػػن

 ـ.ٕٔٓٓ -ىػ ٕٔٗٔالكتاب، األردف، 

 العاة يف أصوؿ الفقو    ..ٕٕٙ٘ٙ٘

ط د أٞبػػد بػػن علػػي بػػن سػػّب ادلبػػاركي،  ، ٙبقيػػق:ىػػػ(ٛ٘ٗ: تيعلػػى ، دمحم بػػن ابػػن الفػػراء   لقاضػػي أيبل
   .ـٜٜٓٔ -ىػ ٓٔٗٔ، ٕ

 العزيز شرح الوجيز ادلعركؼ ابلشرح الكبًن  ..ٕٕٚ٘ٚ٘
علػػػي دمحم  ، ٙبقيػػق: ىػػػ(ٖٕٙ: تبػػن دمحم بػػن عبػػػد الكػػرًن، أبػػو القاسػػم الرافعػػػي القػػزكيِب   عبػػد الكػػرًنل

 -ىػػػ ٚٔٗٔ، ٔ، ط لبنػػاف –دار الكتػػب العلميػػة، بػػّبكت ، نشػػر: عػػادؿ أٞبػػد عبػػد ادلوجػػود -عػػوض 
 .ـٜٜٚٔ

  العظمة  ..ٕٕٛ٘ٛ٘
قيػق: د. رضػاء ، ٙبى(ٜٖٙأليب دمحم عبدهللا بن دمحم بػن جعفػر  ادلعػركؼ بػػ"أيب الشػيخ األصػبهاين"  ت 

 ى(.ٜٔٗٔ  ٕهللا بن دمحم إدريس ادلباركفورم، نشر: دار العاصمة، ط
 العقا ادلذىب يف طبقات محلة ادلذىب  ..ٜٕٜٕ٘٘

أديػن نصػر  ، ٙبقيػق: ىػػ( ٗٓٛ: تالشػافعي ادلصػرم  ابن ادللقن  سراج الدين أبو حفص عمر بن علي
 .ـٜٜٚٔ -ىػ  ٚٔٗٔ،ٔ، طلبناف –دار الكتب العلمية، بّبكت ، نشر: سيد مهِب -األزىرم 

 العلل ادلتناىية يف األحاديث الواىية  ..ٕٕٓٙٓٙ

ٙبقيػػق: إرشػػاد احلػػق األثػػرم، نشػػر: إدارة ترٝبػػاف ى( ٜٚ٘أليب الفػػرج عبػػدالرٞبن بػػن علػػي ابػػن اجلػػوزم  
 ابكستاف. -السنة
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   عللال  ..ٕٕٔٙٔٙ
، ٙبقيػػػػق: فريػػػػق مػػػػن البػػػػاحثْب، نشػػػػر: مؤسسػػػػة ى(ٕٖٚالػػػػرازم  ت بػػػػن أيب حػػػػاًب أليب دمحم عبػػػػدالرٞبن

 (.ٕٙٓٓى = ٕٚٗٔ  ٔالرايض، ط -يسياجلر 
  الواردة يف األحاديث النبوية العلل  ..ٕٕٕٕٙٙ

 زلفػوظ الػرٞبن زيػن هللا السػلفي، نشػر: دار ٙبقيػق د.ى( ٖ٘ٛأليب احلسن علي بن عمر الدارقطِب  ت
، كبتحقيػػػػق: دمحم بػػػػػن صػػػػاحل الدابسػػػػػي، نشػػػػر: دار ابػػػػػن (ـٖٕٓٓى = ٕٗٗٔ  ٖط الػػػػػرايض، -طيبػػػػة

 ى(.ٕٚٗٔ  ٔالرايض، ط -اجلوزم 
 علم البايع  ..ٖٕٖٕٙٙ

 –دار النهضػػػة العربيػػػة للطباعػػػة كالنشػػػر كالتوزيػػػع، بػػػػّبكت ، نشػػػر: ىػػػػ(ٜٖٙٔ: تعبػػػد العزيػػػز عتيػػػق  ل
 .لبناف

 عماة السالك َكعاة النَّاِسك  ..ٕٕٗٙٗٙ
عبػػد هللا بػػن إبػػراِىيم  ، عنايػػة:ىػػػ(ٜٙٚ: تٞبػػد بػػن لؤلػػؤ بػػن عبػػد هللا الركمػػي ابػػن النَِّقيػػب الشػػافعي  أل

 .ـٕٜٛٔ، ٔ، ط الدينية، قطر الشؤكف، نشر: األنص ارم
 عماة القارم شرح صحيح البخارم  ..ٕٕ٘ٙ٘ٙ

، تصػػػحيح: عبػػػدهللا زلمػػػود عمػػػر، نشػػػر: دار الكتػػػب ى(٘٘ٛلبػػػدر الػػػدين زلمػػػود بػػػن أٞبػػػد العيػػػِب  ت
 ـ(.ٕٔٓٓى = ٕٔٗٔ  ٔبّبكت، ط -العلمية

 عماة الكتاب  ..ٕٕٙٙٙٙ

ػػاس أٞبػػد بػػن دمحم النحػػوم  أليب  ، نشػػر: لوىػػاب اجلػػايببسػػاـ عبػػد ا، ٙبقيػػق: ىػػػ(ٖٖٛ: تجعفػػر النَّحَّ
 .ـٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔ، ٔ، ط اجلفاف كاجلايب للطباعة كالنشر -دار ابن حـز 

 عمل اليـو كالليلة  ..ٕٕٚٙٚٙ
ٙبقيػػػق: بشػػػّب دمحم  ،ى(ٖٗٙأليب بكػػػر أٞبػػػد بػػػن دمحم بػػػن إسػػػحاؽ الػػػدينورم ادلعػػػركؼ اببػػػن السػػػِب  ت

 ـ(.ٜٚٛٔ =  ىٚٓٗٔ/ٔ ط ٔط ،دمشق -مكتبة دار البياف عيوف، نشر:
 رح اذلاية العناية ش  ..ٕٕٛٙٛٙ

 .دار الفكر، نشر: ىػ(ٙٛٚ: تمد بن دمحم بن زلمود، الركمي البابرٌب  حمل
 عيوف األثر يف فنوف ادلغازم كالشمائل كالسًن  ..ٜٕٜٕٙٙ

تعليػػق: إبػػراىيم دمحم ، ىػػػ(ٖٗٚ: ت  مػػد بػػن دمحم بػػن دمحم بػػن أٞبػػد، ابػػن سػػيد النػػاس، اليعمػػرم الربعػػيحمل
 ـ.ٖٜٜٔ/ٗٔٗٔ، ٔ، طبّبكت –دار القلم  ، نشر: رمضاف



 

    

 
 

777 

 املصادر واملزاجعفَزس 

 غاية اإلحكاـ يف أحاديث األحكاـ  ..ٕٕٓٚٓٚ

ىػػػ(، ٙبقيػػق: د. ٞبػػزة أٞبػػد الػػزين، نشػػر: ٜٗٙحملػػب الػػدين أيب جعفػػر أٞبػػد بػػن  عبػػدهللا الطػػربم  ت: 
 ـ.ٕٗٓٓ -ىػ ٕٗٗٔ، ٔبّبكت، ط –دار الكتب العلمية 

 غاية البياف شرح زبا اب  رسالف  ..ٕٕٔٚٔٚ
دار ، نشػػػر: ىػػػػ(ٗٓٓٔ: تالرملػػػي   شػػػمس الػػػدين دمحم بػػػن أيب العبػػػاس أٞبػػػد بػػػن ٞبػػػزة شػػػهاب الػػػدينل

 .بّبكت –ادلعرفة 

 يف دراية الفتول الغاية القصول  ..ٕٕٕٕٚٚ

ىػػػ(، ٙبقيػػق: د. علػػي زليػػي الػػدين القػػره داغػػي، ٘ٛٙلقاضػػي القضػػاة عبػػدهللا بػػن عمػػر البيضػػاكم  ت: 
 ـ.ٕٛٓٓ -ىػ ٜٕٗٔ، ٔنشر: دار البشائر اإلسالمية، ط 

 غاية ادلراـ يف ختريج أحاديث احلالؿ كاحلراـ  ..ٖٕٖٕٚٚ
 ىػ.٘ٓٗٔ، ٖ، طبّبكت –ادلكتب اإلسالمي ، نشر: ىػ(ٕٓٗٔ: تمد انصر الدين األلباين  حمل

 الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية  ..ٕٕٗٚٗٚ
 .ادلطبعة ادليمنية، نشر: ىػ(ٕٜٙ: تزكراي بن دمحم بن أٞبد بن زكراي األنصارم السنيكي  ل

 غريب احلايث )اخلطايب(  ..ٕٕ٘ٚ٘ٚ
، ٙبقيػق: عبػدالكرًن إبػراىيم العػزابكم، نشػر: ى(ٖٛٛاخلطػايب  تأليب سليماف ٞبد بن دمحم بػن إبػراىيم 

 ـ(.ٕٔٓٓى = ٕٕٗٔ  ٕمكة ادلكرمة، ط -جامعة أـ القرل
 )اب  قتيبة( غريب احلايث  ..ٕٕٙٚٙٚ

بغػداد،  كزارة  -، ٙبقيػق: عبػدهللا اجلبػورم، نشػر: مطبعػة العػاينى(ٕٙٚلعبد هللا بن مسلم بن قتيبة  ت
 (.ٜٚٚٔاألكقاؼ للجمهورية العراقية(  

  )اذلركم( غريب احلايث  ..ٕٕٚٚٚٚ
، ٙبقيػػػق: د. حسػػْب دمحم دمحم شػػرؼ، نشػػر: رلمػػع اللغػػػة ى(ٕٕٗأليب عبيػػد القاسػػم بػػن سػػالّـ اذلػػركم  

 ـ(.ٜٜٜٔ-ٜٗٛٔى =ٜٔٗٔ-ٗٓٗٔمصر،   -العربية
 الفائق يف غريب احلايث  ..ٕٕٛٚٛٚ

نشػر:  ،كزميلػو ،دمحم علػي البجػاكم :ٙبقيػقى( ٖٛ٘زلمود بػن عمػر الزسلشػرم  ت جار هللا أليب القاسم
 .ـ(ٖٜٜٔى = ٗٔٗٔ،  بّبكت -لفكردار ا

 اب  الصالح  لفتاك   ..ٜٕٜٕٚٚ
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د. ، ٙبقيقػػي: ىػػػ(ٖٗٙ: تعثمػػاف بػػن عبػػد الػػرٞبن، أبػػو عمػػرك، تقػػي الػػدين ادلعػػركؼ اببػػن الصػػالح  ل
 ىػ.ٚٓٗٔ، ٔ، طبّبكت –مكتبة العلـو كاحلكم ، عامل الكتب ، نشر: موفق عبد هللا عبد القادر

 البغوم لفتاك   ..ٕٕٓٛٓٛ

ىػػػػػ(، ٙبقيػػػػق: يوسػػػػف بػػػػن سػػػػليماف القرزعػػػػي، رسػػػػالة علميػػػػة ٙٔ٘ود البغػػػػوم  ت: للحسػػػػْب بػػػػن مسػػػػع
 ىػ.ٖٔٗٔ دكتوراه( ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة سنة 

 فتاكل البلقيين  ..ٕٕٔٛٔٛ

ىػػ(، ٙبقيػق: مصػطفى زلمػود األزىػرم، ٘ٓٛلشيخ اإلسالـ أيب حفػص عمػر بػن رسػالف البلقيػِب  ت: 
 ـ(.ٖٕٔٓ -ىػ ٖٗٗٔ،  ٔنشر: دار ابن القيم، الرايض، ط

 الفتاكل احلايثية  ..ٕٕٕٕٛٛ

 بّبكت. -ىػ(، دار ادلعرفةٜٗٚألٞبد بن حجر اذليتمي،  ت: 

 السبكي لفتاك   ..ٖٕٖٕٛٛ

 .دار ادلعارؼ، نشر: ىػ(ٙ٘ٚ: تاحلسن تقي الدين علي بن عبد الكاُب السبكي   أليب
 الغزايلل فتاك   ..ٕٕٗٛٗٛ

كليػػة بوسػػطن، زمالػػة   ٙبقيػػق كتقػػدًن كتعليػػق: مصػػطفى زلمػػود أبػػو صػػوم، رسػػالة ماجسػػتّب كدكتػػوراه مػػن
 ـ(، ابدلعهد العايل العادلي للفكر كاحلضارة اإلسالمية.ٜٜٙٔ –ـ ٜٜ٘ٔالبحث العايل  

 الفقهية الكربل  لالفتاك   ..ٕٕ٘ٛ٘ٛ

تلميػذ ابػن ، ٝبػع: ىػػ(ٜٗٚ: تالعبػاس   ٞبد بن دمحم بن علي بن حجر اذليتمي، شهاب الػدين، أيبأل
ادلكتبػػة ، نشػػر: ىػػػ( ٕٜٛ ت:  فػػاكهي ادلكػػيحجػػر اذليتمػػي، الشػػيخ عبػػد القػػادر بػػن أٞبػػد بػػن علػػي ال

 .اإلسالمية

 الفتاكل الكربل   ..ٕٕٙٛٙٛ
، ىػػ(ٕٛٚ: تأٞبػد بػن عبػد احللػيم بػن عبػد السػالـ ابػن تيميػة احلػراين احلنبلػي الدمشػقي   أليب العباس

 .ـٜٚٛٔ =ىػ ٛٓٗٔ، ٔ، طدار الكتب العلميةنشر: 

 ىػ(462)ت:  القاضي حسٌن لفتاك   ..ٕٕٚٛٚٛ

ىػػػ(، ٙبقيػػق: آمػػل عبػػدالقادر خطػػاب، د. ٝبػػاؿ ٓٔ٘البغػػوم  ت:  ٝبػػع تلميػػذه: احلسػػْب بػػن مسػػعود
 ـ.ٕٓٔٓ -ىػ ٖٔٗٔ، ٔعماف، ط -زلمود أبو حساف، دار الفتح للدراسات كالنشر

 القفاؿ لفتاك   ..ٕٕٛٛٛٛ
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ىػػػ(، ٙبقيػػق: مصػػطفى ٚٔٗأليب بكػػر عبػػدهللا بػػن أٞبػػد بػػن عبػػدهللا ادلشػػهور بػػػ "القفػػاؿ ادلػػركزم"  ت: 
 ـ.ٕٔٔٓ -ىػ ٕٖٗٔ، ٔمصر، ط -الرايض، كدار ابن عفاف -قيمزلمود األزىرم، نشر: دار ابن ال

 )الب  حجر( مفتح البارم شرح صحيح البخار   ..ٜٕٜٕٛٛ
كعلػي عبػد العزيػز بػن ابز  ، عنايػة: الشػيخى(ٕ٘ٛ ت أليب الفضل أٞبد بن علػي بػن حجػر العسػقالين

 .(ـٕٓٓٓى = ٕٔٗٔ  ٔط ،الرايض -السالـ، نشر: دار بن عبدالعزيز الشبل
  )الب  رجب( صحيح البخارم فتح البارم شرح  ..ٜٕٜٕٓٓ

، ٙبقيػق: ٝباعػة مػن ى(ٜ٘ٚلزين الدين عبدالرٞبن بػن شػهاب الػدين البغػدادم ابػن رجػب احلنبلػي  ت
 ـ(.ٜٜٙٔى = ٚٔٗٔ  ٔادلدينة ادلنورة، ط -احملققْب، نشر: مكتبة الغرابء األثرية

 بشرح اإلرشاد فتح اجلواد  ..ٜٕٜٕٔٔ

ىػػػػػػ(، ٜٗٚحجػػػػر اذليتمػػػػي الشػػػػافعي  ت:  أليب العبػػػػاس شػػػػهاب الػػػػدين أٞبػػػػػد بػػػػن دمحم بػػػػن علػػػػي ابػػػػػن
 -ىػػػػ ٕٙٗٔ، ٔبػػػّبكت، ط –تصػػػحيح: عبػػػداللطيف حسػػػن عبػػػدالرٞبن، نشػػػر: دار الكتػػػب العلميػػػة 

 ـ.ٕ٘ٓٓ
 فتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب  ..ٕٜٕٕٜٕ

عنايػة: بسػاـ ، ىػػ(ٜٛٔ: تمد بن قاسم بن دمحم بن دمحم الغزم، كيعرؼ اببن قاسم كاببػن الغرابيلػي  حمل
اجلفػػػاف كاجلػػػايب للطباعػػػة كالنشػػػر، دار ابػػػن حػػػـز للطباعػػػة كالنشػػػر كالتوزيػػػع، ، نشػػػر: ىػػػاب اجلػػػايبعبػػػد الو 
 .ـ ٕ٘ٓٓ -ىػ  ٕ٘ٗٔ، ٔ، ط لبناف –بّبكت 

 فتح ادلعٌن بشرح قرة العٌن مبهمات الاي   ..ٖٜٕٖٜٕ
 .  ٔ، ط دار بن حـز ، نشر:ىػ(ٜٚٛ: تزين الدين أٞبد بن عبد العزيز اذلندم  ل

 لطالب فتح الوىاب بشرح منهج ا  ..ٜٕٜٕٗٗ
دار ، نشػػر: ىػػػ(ٕٜٙ: تزكػػراي بػػن دمحم بػػن أٞبػػد بػػن زكػػراي األنصػػارم، زيػػن الػػدين أبػػو حيػػٓب السػػنيكي  ل

 .ـٜٜٗٔىػ/ٗٔٗٔ: ، سنة النشرالفكر للطباعة كالنشر

   فتوح البلااف  ..ٜٕٜٕ٘٘

ُذرم   ، سػػنة بػػّبكت -دار كمكتبػػة اذلػػالؿ، نشػػر: ىػػػ(ٜٕٚ: تأٞبػػد بػػن حيػػٓب بػػن جػػابر بػػن داكد الػػب ال 
 .ـٜٛٛٔ النشر: 

  فردكس مبأثور اخلطابال  ..ٜٕٜٕٙٙ
بػّبكت،  -الكتػب العلميػة نشػر: دار ى( ٜٓ٘شّبكيو بن شهردار بن شػّبكيو الػديلمي  ت يب شجاعأل
 (.ـٜٙٛٔى = ٙٓٗٔ  ٔط
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 الفرؽ بٌن الفرؽ كبياف الفرقة الناجية  ..ٜٕٜٕٚٚ
 – دار اآلفػػاؽ اجلديػػدة، نشػػر: ىػػػ(ٜٕٗ: تعبػػد القػػاىر بػػن طػػاىر بػػن دمحم األسػػفراييِب، أبػػو منصػػور  ل

 ـ.ٜٚٚٔ ،ٕ، ط بّبكت

 نوار الربكؽ يف أنواء الفركؽادلسمى أبالفركؽ   ..ٜٕٜٕٛٛ
عػػػػامل ، نشػػػػر: ىػػػػػ(ٗٛٙ: تالعبػػػػاس شػػػػهاب الػػػػدين أٞبػػػػد بػػػػن إدريػػػػس ادلػػػػالكي الشػػػػهّب ابلقػػػػراُب   يبأل

 .الكتب

 الفصوؿ ادلفياة يف الواك ادلزياة  ..ٜٜٕٜٜٕ
، ٙبقيػػق: ىػػػ(ٔٙٚ: تصػػالح الػػدين أبػػو سػػعيد خليػػل بػػن كيكلػػدم بػػن عبػػد هللا الدمشػػقي العالئػػي  ل

 .ـٜٜٓٔىػ ٓٔٗٔ، ٔ، ط عماف –دار البشّب ، نشر: حسن موسى الشاعر

 الفقيو كادلتفقو  ..ٖٖٓٓٓٓ

، ٙبقيػػق: عػػادؿ بػػن يوسػػف العػػزازم، ى(ٖٙٗأليب بكػػر أٞبػػد بػػن علػػي بػػن اثبػػت اخلطيػػب البغػػدادم  
 ـ(.ٜٜٙٔى = ٚٔٗٔ ٔنشر: دار ابن اجلوزم، ط 

 الفهرس   ..ٖٖٔٓٔٓ
، إبػػػراىيم رمضػػػاف، ٙبقيػػػق: ىػػػػ(ٖٛٗ: تادلعػػػركؼ اببػػػن النػػػدًن  الفػػػرج دمحم بػػػن إسػػػحاؽ البغػػػدادم  يبأل

 ـ.ٜٜٚٔ -ىػ  ٚٔٗٔ، ٕ، ط لبناف –دار ادلعرفة بّبكت نشر: 

 فهرس الفهارس كاألثبات كمعجم ادلعاجم كادلشيخات كادلسلسالت  ..ٕٖٕٖٓٓ

ىػػػػػػ(، ٙبقيػػػػػق: إحسػػػػػاف عبػػػػػاس، نشػػػػػر: دار الغػػػػػرب ٕٖٛٔحملمػػػػػد عبػػػػػداحلي عبػػػػػدالكبّب الكتػػػػػاين،  ت: 
 ـ.ٕٜٛٔ،  ّٕبكت، طب -اإلسالمي

 فيض القاير شرح اجلامع الصغًن  ..ٖٖٖٖٓٓ
ادلكتبػة التجاريػة ، نشػر: ىػػ(ٖٔٓٔ: تزين الػدين دمحم ادلػدعو بعبػد الػرؤكؼ بػن اتج العػارفْب ادلنػاكم  ل

 ىػ. ٖٙ٘ٔ، ٔ، ط مصر –الكربل 

 القاموس الفقهي لغة كاصطالحا  ..ٖٖٗٓٗٓ
، ـٜٛٛٔىػػػػػ = ٛٓٗٔ، ٕ، ط سػػػػورية –دمشػػػػق  ،دار الفكػػػػر، نشػػػػر: لػػػػدكتور سػػػػعدم أبػػػػو حبيػػػػبل

 .ـٖٜٜٔير: تصو 

  القاموس احمليط  ..ٖٖ٘ٓ٘ٓ
  بّبكت. -دار اجليلنشر: ى( ٚٔٛآابدم  ت جملد الدين دمحم بن يعقوب الفّبكز

 قصص األنبياء   ..ٖٖٙٓٙٓ
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 ، نشػر: ٙبقيػق: مصػطفى عبػد الواحػد، ىػػ(ٗٚٚ: تبو الفداء إمساعيل بن عمػر بػن كثػّب الدمشػقي  أل
 .ـٜٛٙٔ -ػ ى ٖٛٛٔ، ٔ، ط القاىرة –مطبعة دار التأليف 

 قضاء األرب يف أسئلة حلب  ..ٖٖٚٓٚٓ

دمحم عػػامل عبػػد اجمليػػػد ، ٙبقيػػق: ىػػػ( ٙ٘ٚ: تاحلسػػن تقػػي الػػدين علػػي بػػن عبػػد الكػػػاُب السػػبكي   يبأل
 .ىػٖٔٗٔنة النشر: ، سمصطفى أٞبد الباز -ادلكتبة التجارية مكة ادلكرمة ، نشر: األفغاين

 انـ"الكربل ادلوسـو بػ"قواعا األحكاـ يف إصالح األ القواعا  ..ٖٖٛٓٛٓ

دمشػػق،   –، ٙبقيػػق: د. نزيػػو كمػػاؿ ٞبػػاد ، كزميلػػو، دار القلػػم ى(ٓٙٙلعػػز الػػدين بػػن عبػػد السػػالـ  ت
 ـ(.ٕٓٓٓى = ٕٔٗٔ  ٔط

 القواعا كالضوابط الفقهية ادلتضمنة للتيسًن  ..ٜٖٜٖٓٓ
عمػادة البحػث العلمػي ابجلامعػة اإلسػالمية، ادلدينػة ادلنػورة، ، نشػر: عبد الرٞبن بن صاحل العبد اللطيػفل

 .ـٖٕٓٓىػ/ٖٕٗٔ، ٔ، ط ة العربية السعوديةادلملك

 الكامل يف ضعفاء الرجاؿ  ..ٖٖٓٔٓٔ
 -، ٙبقيػػػق: حيػػػٓب سلتػػػار غػػػزاكم، نشػػػر: دار الفكػػػرى(ٖ٘ٙأليب أٞبػػػد عبػػػدهللا بػػػن عػػػدم اجلرجػػػاين  ت

 ـ(.ٜٛٛٔى = ٜٓٗٔ  ٖبّبكت، ط

 التحقيقنتاب   ..ٖٖٔٔٔٔ

ود، علػػي معػػوض، ىػػػ(، ٙبقيػػق: عػػادؿ عبػػدادلوجٙٚٙأليب زكػػراي حيػػٓب بػػن شػػرؼ النػػوكم الشػػافعي  ت: 
 ـ.ٕٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔ، ٔنشر: دار اجليل، بّبكت، ط

 نتاب العٌن   ..ٕٖٕٖٔٔ

، ٙبقيػػػػػػق: مهػػػػػػدم ادلخزكمػػػػػػي، كإبػػػػػػراىيم ى(٘ٚٔأليب عبػػػػػػدالرٞبن اخلليػػػػػػل بػػػػػػن أٞبػػػػػػد الفراىيػػػػػػدم  ت 
 السامرائي، دار كمكتبة اذلالؿ.

 نشاؼ اصطالحات الفنوف كالعلـو  ..ٖٖٖٖٔٔ
ٙبقيػػق: د. ، ىػػػ(ٛ٘ٔٔ: بعػػد تفػػي التهػػانوم  مػػد بػػن علػػي ابػػن القاضػػي دمحم حامػػد بػػن زلّمػػد احلنحمل

 ـ.ٜٜٙٔ، ٔ، ط بّبكت –مكتبة لبناف انشركف  ، نشر:علي دحركج

 نشاؼ القناع ع  منت اإلقناع  ..ٖٖٗٔٗٔ

 .دار الكتب العلمية، نشر: ىػ(ٔ٘ٓٔ: تنصور بن يونس بن صالح الدين البهوتى احلنبلى  دل

 نشف الظنوف ع  أسامي الكتب كالفنوف  ..ٖٖ٘ٔ٘ٔ
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 ، نشػػر: ىػػػ(ٚٙٓٔ: تكاتػػب جلػػيب القسػػطنطيِب ادلشػػهور ابسػػم حػػاجي خليفػػة    صػػطفى بػػن عبػػد هللادل
بغػػػداد  كصػػػورهتا عػػػدة دكر لبنانيػػػة، بػػػنفس تػػػرقيم صػػػفحاهتا، مثػػػل: دار إحيػػػاء الػػػَباث  -مكتبػػػة ادلثػػػُب 

 (.ـٜٔٗٔ، سنة النشر:  العريب، كدار العلـو احلديثة، كدار الكتب العلمية(

 نشف ادلشكل م  حايث الصحيحٌن  ..ٖٖٙٔٙٔ

، ٙبقيػػق: د. علػػي حسػػْب البػػواب، نشػػر: دار الػػوطن، ى(ٜٚ٘الفػػرج عبػػدالرٞبن بػػن اجلػػوزم  ت  أليب
 ـ(.ٜٜٚٔى = ٛٔٗٔ  ٔالرايض، ط

 ختصارنفاية األخيار يف حل غاية اال  ..ٖٖٚٔٚٔ
علػػػي عبداحلميػػػد ، ٙبقيػػػق: ىػػػػ(ٜٕٛ: تبكػػػر بػػػن دمحم بػػػن عبػػػد ادلػػػؤمن ، تقػػػي الػػػدين الشػػػافعي   يبأل

 ـ.ٜٜٗٔ، ٔ،  ط دمشق –دار اخلّب ، نشر: بلطجي كدمحم كىيب سليماف

 نفاية النبيو يف شرح التنبيو  ..ٖٖٛٔٛٔ
رلػػدم دمحم ، ٙبقيػق: ىػػ(ٓٔٚ: تٞبػد بػن دمحم بػن علػػي األنصػارم، صلػم الػػدين ادلعػركؼ اببػن الرفعػػة  أل

 ـ.ٜٕٓٓ، ٔ، ط دار الكتب العلمية، نشر: سركر ابسلـو

 علم الركاية معرفة أصوؿ الكفاية يف  ..ٜٖٜٖٔٔ
ٙبقيػػػػق: إبػػػػراىيم بػػػػن ى( ٖٙٗاثبػػػػت ادلعػػػػركؼ ابخلطيػػػػب البغػػػػدادم  تأليب بكػػػػر أٞبػػػػد بػػػػن علػػػػي بػػػػن 

 ـ(.ٖٕٓٓى = ٖٕٗٔ  ٔمصر، ط -مصطفى الدمياطي، نشر: دار اذلدل 
 الكليات معجم يف ادلصطلحات كالفركؽ اللغوية  ..ٕٖٕٖٓٓ

عػػػػدانف ، ٙبقيػػػػق: ىػػػػػ(ٜٗٓٔ: تالبقػػػػاء احلنفػػػػي   يػػػػوب بػػػػن موسػػػػى احلسػػػػيِب القرديػػػػي الكفػػػػوم، أيبأل
 .بّبكت –مؤسسة الرسالة ، نشر: مدمحم ادلصر  -دركيش 

 شرح منهاج الطالبٌن ننز الراغبٌن  ..ٕٖٕٖٔٔ

ىػػػ ٖٗٗٔ، ٕىػػ(، نشػػر: دار ادلنهػاج الػرايض، ط ٗٙٛجلػالؿ الػدين دمحم بػن أٞبػػد بػن دمحم احمللػي  ت: 
   ـ.ٖٕٔٓ -

 الكوانب الارارم يف شرح صحيح البخارم  ..ٕٕٖٕٕٖ
دار إحيػػاء الػػَباث ، نشػػر: (ىػػػٙٛٚ: تمػػد بػػن يوسػػف بػػن علػػي بػػن سػػعيد، مشػػس الػػدين الكرمػػاين  حمل

 ـ.ٜٔٛٔ -ىػ ٔٓٗٔ، ٕ، طالعريب، بّبكت

 الكوانب السائرة أبعياف ادلئة العاشرة  ..ٖٕٖٖٕٖ
دار الكتػػب العلميػػة، ، نشػػر: خليػػل ادلنصػػور، ٙبقيػػق: ىػػػ(ٔٙٓٔ: تنجم الػػدين دمحم بػػن دمحم الغػػزم  لػػ

 .ـ ٜٜٚٔ -ىػ  ٛٔٗٔ، ٔ، ط لبناف –بّبكت 
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 لباب التأكيل يف معاين التنزيل  ..ٕٖٕٖٗٗ
، دمحم علػػي شػػاىْب: تصػػحيح، ىػػػ(ٔٗٚ: تء الػػدين علػػي بػػن دمحم بػػن إبػػراىيم، ادلعػػركؼ ابخلػػازف  عػػالل

 .ىػ٘ٔٗٔ، ٔ، ط بّبكت –دار الكتب العلمية نشر: 

 اللباب يف هتذيب األنساب  ..ٕٖٕٖ٘٘

 بغداد. -، نشر: مكتبة ادلثُبى(ٖٓٙلعز الدين بن األثّب اجلزرم  ت
 اللباب يف علل البناء كاإلعراب  ..ٕٖٕٖٙٙ

، د. عبػػد اإللػػو النبهػػاف، ٙبقيػػق: ىػػػ(ٙٔٙ: تعبػػد هللا بػػن احلسػػْب بػػن عبػػد هللا العكػػربم   البقػػاء أليب
 .ـٜٜ٘ٔىػ ٙٔٗٔ، ٔ، ط دمشق –دار الفكر نشر: 

 اللباب يف الفقو الشافعي  ..ٕٖٕٖٚٚ
عبػدالكرًن بػن ، ٙبقيػق: ىػػ(٘ٔٗ: تٞبد بن دمحم بن أٞبد بن القاسم الضيب، ابن احملاملي الشافعّي  أل

 .ىػٙٔٗٔ ٔ، ط دار البخارل، ادلدينة ادلنورة، ادلملكة العربية السعوديةشر: ، نصنيتاف العمرم

 األئمة م  قريش  حايث طرؽيف لذة العيش   ..ٕٖٕٖٛٛ

ىػػػػػ(، ٙبقيػػػػق: دمحم بػػػػن انصػػػػر العجمػػػػي، نشػػػػر: دار ٕ٘ٛألٞبػػػػد بػػػػن علػػػػي بػػػػن حجػػػػر العسػػػػقالين  ت: 
 ـ.ٕٕٔٓ -ىػ ٖٖٗٔ، ٔبّبكت، ط -البشائر اإلسالمية

 لساف العرب  ..ٜٕٖٜٕٖ

 ـ(.ٖٕٓٓى = ٗٔٗٔالرايض،   -، نشر: مكتبة دار عامل الكتبى(ٔٔٚ ت البن منظور

 لساف ادليزاف  ..ٖٖٖٖٓٓ

نشػػػػر: (، ٙبقيػػػػق: عبػػػػدالفتاح أبوغػػػػده، ىٕ٘ٛأليب الفضػػػػل أٞبػػػػد بػػػػن علػػػػي بػػػػن حجػػػػر العسػػػػقالين  ت
   .(ـٕٕٓٓى = ٖٕٗٔ  ٔط ،مكتب ادلطبوعات اإلسالمية

 لطائف اإلشارات = تفسًن القشًنم  ..ٖٖٖٖٔٔ
اذليئػػة ، نشػػر: إبػػراىيم البسػػيوين، ٙبقيػػق: ىػػػ(٘ٙٗ: تعبػػد ادللػػك القشػػّبم  عبػػد الكػػرًن بػػن ىػػوازف بػػن ل

  .  ٖ، ط مصر –ادلصرية العامة للكتاب 

 منت أيب شجاع ادلسمى الغاية كالتقريب  ..ٕٖٖٕٖٖ

 .عامل الكتب، نشر: ىػ(ٖٜ٘: تأٞبد بن احلسْب بن أٞبد، أبو شجاع، األصفهاين  
 رلمع الزكائا كمنبع الفوائا  ..ٖٖٖٖٖٖ

دار نشػػر:  ، ٙبقيػػق: عبػػدهللا دمحم الػػدركيش،ى(ٚٓٛعلػػي بػػن أيب بكػػر اذليثمػػي  تالػػدين  للحػػافظ نػػور
 .( ـٜٜٗٔى = ٗٔٗٔ  ٔط بّبكت، -الفكر
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 رلمع حبار األنوار يف غرائب التنزيل كلطائف األخبار  ..ٖٖٖٖٗٗ
مطبعػػػة ، نشػػػر: ىػػػػ(ٜٙٛ: تمػػػاؿ الػػػدين، دمحم طػػػاىر بػػػن علػػػي الصػػػديقي اذلنػػػدم الف تَّػػػِِب الكجػػػراٌب  جل

 .ـٜٚٙٔ -ىػ  ٖٚٛٔ، ٖ، ط عارؼ العثمانيةرللس دائرة ادل

 رلمل اللغة   ..ٖٖٖٖ٘٘

 ، نشػػر: دراسػػة كٙبقيػػق: زىػػّب عبػػد احملسػػن سػػلطاف، ىػػػ(ٜٖ٘: تٞبػػد بػػن فػػارس بػػن زكػػرايء القػػزكيِب  أل
 .  بّبكت –مؤسسة الرسالة 

  اجملموع شرح "ادلهذب" للشًنازم  ..ٖٖٖٖٙٙ

 ار الفكر.، ٙبقيق: نشر: دى(ٙٚٙأليب زكراي زلي الدين حيي بن شرؼ النوكم  ت 

 احملاث الفاصل بٌن الراكم كالواعي  ..ٖٖٖٖٚٚ

، ٙبقيػػػق: د. دمحم عّجػػػاج اخلطيػػػب. نشػػػر: دار ى(ٖٓٙللقاضػػػي احلسػػػن بػػػن عبػػػدالرٞبن الرامهرمػػػزم  ت
  ـ(.ٜٗٛٔى = ٗٓٗٔ  ٖبّبكت، ط -الفكر

 اجملموع ادلغيث يف غرييب القرآف كاحلايث   ..ٖٖٖٖٛٛ
، عبػػدالكرًن العػػزابكم، ٙبقيػػق: ىػػػ(ٔٛ٘: تمػػد بػػن عمػػر بػػن أٞبػػد األصػػبهاين ادلػػديِب، أبػػو موسػػى  حمل

 ـ. ٜٙٛٔ-ىػ ٙٓٗٔ، ٔ، ط مكة ادلكرمة - جامعة أـ القرل نشر:
 يف فقو اإلماـ الشافعي احملرر  ..ٜٖٖٜٖٖ

ىػػػ(، ٙبقيػػق: نشػػأت بػػن كمػػاؿ ادلصػػرم، نشػػر: دار ٖٕٙأليب عبػػدالكرًن بػػن دمحم الرافعػػي القػػزكيِب  ت: 
 السالـ.

 احملكم كاحمليط األعظم  ..ٖٖٓٗٓٗ
، ٙبقيػػق: د. عبداحلميػػد ىنػػداكم، نشػػر: ى(ٛ٘ٗإمساعيػػل بػػن ِسػػيده ادلرسػػي  تأليب احلسػػن علػػي بػػن 

 ـ(.ٕٓٓٓى = ٕٔٗٔ  ٔدار الكتب العلمية، ط

 خمتار الصحاح  ..ٖٖٔٗٔٗ

يوسػف ، ٙبقيػق: ىػػ(ٙٙٙ: تعبد هللا دمحم بن أيب بكػر بػن عبػد القػادر احلنفػي الػرازم   زين الدين أيبل
 .ـٜٜٜٔىػ / ٕٓٗٔ، ٘، ط صيدا –ذجية، بّبكت الدار النمو  -ادلكتبة العصرية ، نشر: الشيخ دمحم

 خمتصر البويطي  ..ٕٖٕٖٗٗ

ق( ٙبقيػػػق: أ. د. علػػػي زليػػػي الػػػدين القػػػرة ٖٕٔأليب يعقػػػوب يوسػػػف بػػػن حيػػػٓب البػػػويطي ادلصػػػرم  ت: 
 ـ.ٕ٘ٔٓ -ىػ ٖٙٗٔ، ٔداعي، نشر: دار ادلنهاج، ط 

 خمتصر التحفة االثين عشرية  ..ٖٖٖٖٗٗ



 

    

 
 

777 

 املصادر واملزاجعفَزس 

نقلػو مػن الفارسػية إىل ، العزيػز غػالـ حكػيم الػدىلومأّلف أصلو ابللغػة الفارسػية: عالمػة اذلنػد شػاه عبػد 
اختصػػػره ، ك ىػػػػ( الشػػػيخ احلػػػافظ غػػػالـ دمحم بػػػن زليػػػي الػػػدين بػػػن عمػػػر األسػػػلمي ٕٕٚٔالعربيػػػة:  سػػػنة 
حققػػو كعلػػق حواشػػيو: زلػػب الػػدين ، ك ىػػػ( عالمػػة العػػراؽ زلمػػود شػػكرم األلوسػػي ٖٔٓٔكىذبػػو:  سػػنة 

 .ىػ ٖٖٚٔالنشر:  ، سنةادلطبعة السلفية، القاىرة، نشر: اخلطيب

 خمتصر ادلزين )مطبوع ملحقا ابألـ للشافعي(  ..ٖٖٗٗٗٗ
نة ، سػػبػػّبكت –دار ادلعرفػػة ، نشػػر: ىػػػ(ٕٗٙ:  تمساعيػػل بػػن حيػػٓب بػػن إمساعيػػل، أبػػو إبػػراىيم ادلػػزين إل

 .ـ ٜٜٓٔىػ/ٓٔٗٔالنشر: 

 ادلخصص  ..ٖٖ٘ٗ٘ٗ

 كت.بّب  –، نشر: دار الكتب العلمية ى(ٛ٘ٗأليب احلسن علي بن إمساعيل النحوم األندلسي  ت 

 ماارج السالكٌن بٌن منازؿ إايؾ نعبا كإايؾ نستعٌن   ..ٖٖٙٗٙٗ

، عنايػػة: مكتػػب التحقيػػق بػػدار ى(ٔ٘ٚأليب عبػػدهللا دمحم بػػن أيب بكػػر ادلعػػركؼ اببػػن القػػيم اجلوزيػػة  ت 
 ـ(.ٜٜٜٔى = ٜٔٗٔ  ٔبّبكت، ط –إحياء الَباث، نشر: دار إحياء الَباث العريب 

 ادلاخل إىل مذىب اإلماـ الشافعي  ..ٖٖٚٗٚٗ

 ـ.ٖٕٓٓ-ىػ ٖٕٗٔ،ٔاألردف، ط –وسف القوامسي، نشر: دار النفائس ألكـر ي 
 )الب  أيب حامت( ادلراسيل  ..ٖٖٛٗٛٗ

عنايػػة: شػػكرهللا بػػن نعمػػة هللا،  ،ى(ٕٖٚ ت أليب دمحم عبػػد الػػرٞبن بػػن أيب حػػاًب دمحم بػػن إدريػػس الػػرازم
 ـ(.ٜٜٛٔى = ٛٔٗٔ  ٕبّبكت، ط -نشر: مؤسسة الرسالة

  )أليب داكد( ادلراسيل  ..ٜٖٜٖٗٗ
، د. عبػػػػدهللا بػػػن مسػػػاعد الزىػػػػراين :ٙبقيػػػق ،ى(ٕ٘ٚليماف بػػػن األشػػػػعث السجسػػػتاين  تأليب داكد سػػػ

 ـ(.ٕٔٓٓ=   ىٕٕٗٔ  ٔط ،الرايض -دار الصميعينشر: 

 ادلزىر يف علـو اللغة كأنواعها  ..ٖٖٓ٘ٓ٘

دار الكتػب العلميػة ، ٙبقيػق: فػؤاد علػي منصػور، نشػر: ى(ٜٔٔلعبػدالرٞبن جػالؿ الػدين السػيوطي  ت
 .ـٜٜٛٔىػ ٛٔٗٔ، ٔ، ط بّبكت -

 مرآة اجلناف كعرب اليقظاف يف معرفة ما يعترب م  حوادث الزماف  ..ٖٖٔ٘ٔ٘

 بّبكت. -ىػ(، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعاتٛٙٚلعبدهللا بن أسعد اليافعي،  ت:  

 مراصا االطالع على أمساء األمكنة كالبقاع  ..ٕٖٕٖ٘٘
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، ٔ، ط بػػػّبكت دار اجليػػل،، نشػػر: ىػػػػ(ٜٖٚ: تعبػػد ادلػػؤمن بػػػن عبػػد احلػػق، احلنبلػػػي، صػػفّي الػػدين  ل
 .ىػٕٔٗٔ

 مرشا الزكار إىل قبور األبرار  ..ٖٖٖٖ٘٘
الػػدار ادلصػػرية اللبنانيػػة، ، نشػػر: ىػػػ(٘ٔٙ: تموفػػق الػػدين أبػػو دمحم بػػن عبػػد الػػرٞبن الشػػارعي الشػػافعي  

 .ىػ٘ٔٗٔ، ٔ، ط القاىرة

 مسالك األبصار يف ممالك األمصار  ..ٖٖٗ٘ٗ٘
اجملمػػػع ، نشػػػر: ىػػػ(ٜٗٚ: تٞبػػد بػػػن حيػػٓب بػػػن فضػػل هللا القرشػػػي العػػدكم العمػػػرم، شػػهاب الػػػدين  أل

 .  ىػٖٕٗٔ، ٔ، ط الثقاُب، أبو ظيب

 ادلسالك كادلمالك   ..ٖٖ٘٘٘٘

دار ، نشػػػػر: ىػػػػػ(ٖٙٗ: تصػػػػطخرم، ادلعػػػػركؼ ابلكرخػػػػي  األاسػػػػحاؽ إبػػػػراىيم بػػػػن دمحم الفارسػػػػي  أليب
 .ـ ٕٗٓٓالنشر: ، سنة صادر، بّبكت

 ادلسالك كادلمالك  ..ٖٖٙ٘ٙ٘

دار الغػػػػػرب ، نشػػػػػر: ىػػػػػػ(ٚٛٗ: تلسػػػػػي  عبػػػػػد هللا بػػػػػن عبػػػػػد العزيػػػػػز بػػػػػن دمحم البكػػػػػرم األندأليب عبيػػػػػد 
 .ـ ٕٜٜٔالنشر: ، سنة اإلسالمي

 مسائل خالفية يف النحو  ..ٖٖٚ٘ٚ٘

، نشػر: دمحم خػّب احللػواين، ٙبقيػق: ىػػ(ٙٔٙ: تالبقاء عبػد هللا بػن احلسػْب بػن عبػد هللا العكػربم   أليب
 .ـٕٜٜٔىػ ٕٔٗٔ، ٔ، ط بّبكت –دار الشرؽ العريب 

 ادلستارؾ على الصحيحٌن  ..ٖٖٛ٘ٛ٘

 .ادلعرفة بّبكت، نشر: دار ى(٘ٓٗ ت النيسابورم دمحم بن عبدهللا احلاكمأليب عبدهللا 
 ادلستصفى   ..ٜٖٜٖ٘٘

، نشػػر: ٙبقيػػق: دمحم عبػػد السػػالـ عبػػد الشػػاُب، ىػػػ(٘ٓ٘: تحامػػد دمحم بػػن دمحم الغػػزايل الطوسػػي   أليب
 .ـٖٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔ، ٔ، ط دار الكتب العلمية

 مسنا اب  أيب شيبة  ..ٖٖٓٙٓٙ

، ٙبقيػق: عػادؿ بػن يوسػف العػزازم، كأٞبػد بػن فريػد ى(ٖٕ٘شيبة  ت أليب بكر عبدهللا بن دمحم بن أيب
 ـ(.ٜٜٚٔى = ٛٔٗٔ  ٔادلزيدم، نشر: دار الوطن، ط

 ادلوصلي مسنا أيب يعلى  ..ٖٖٔٙٔٙ
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الثقافػة ، نشػر: دار حسػْب سػليم أسػد :ٙبقيػق ،ى(ٖٚٓأليب يعلى أٞبد بن علي بن ادلثُب ادلوصلي  ت
 .ـ(ٕٜٜٔ=   ىٕٔٗٔ  ٕط ،بّبكت -العربية

 ى(  241إلماـ أمحا ب  حنبل )ت مسنا ا  ..ٕٖٕٖٙٙ

رللػػػدات. كبتحقيػػق: شػػػعيب األرانؤكط، كعػػادؿ مرشػػػد، نشػػػر:  ٙبػػػّبكت  –نشػػر: ادلكتػػػب اإلسػػالمي 
 ـ(.ٕٛٓٓى = ٜٕٗٔ  ٕبّبكت، ط -مؤسسة الرسالة

 ) ادلسمى ابلبحر الزخار(مسنا البزار  ..ٖٖٖٖٙٙ

 كغػّبه، رٞبن زيػن هللا،زلفػوظ الػ د. :ٙبقيػق ،ى(ٕٜٕأليب بكر أٞبد بن عمػرك بػن عبػداخلالق البػزار  ت
 .(ـٜٕٓٓ-ٖٕٓٓى=ٖٓٗٔ-ٕٗٗٔ ط   نشر: مكتبة العلـو كاحلكم ابدلدينة ادلنورة،

 ادلسودة يف أصوؿ الفقو   ..ٖٖٗٙٗٙ

ىػػػػ( ، كأضػػػاؼ إليهػػػا ٕ٘ٙؿ تيميػػػة  بػػػدأ بتصػػػنيفها اجلػػػّد: رلػػػد الػػػدين عبػػػد السػػػالـ بػػػن تيميػػػة  ت: آل
، ىػػ(  ٕٛٚبػن احلفيػد: أٞبػد بػن تيميػة  ىػػ( ، ٍب أكملهػا االٕٛٙاألب، : عبد احلليم بن تيميػة  ت: 

 .دار الكتاب العريب، نشر: دمحم زليي الدين عبد احلميدٙبقيق: 

 مشارؽ األنوار على صحاح اآلاثر  ..ٖٖ٘ٙ٘ٙ

 -، نشػػػػر: ادلكتبػػػػة العتيقػػػػةى(ٗٗ٘أليب الفضػػػػل عيػػػػاض بػػػػن موسػػػػى بػػػػن عيػػػػاض اليحصػػػػيب ادلػػػػالكي  ت
 القاىرة ط. –تونس، كدار الَباث 

 مشكاة ادلصابيح  ..ٖٖٙٙٙٙ

، ٙبقيػػػػق: دمحم انصػػػػر الػػػػدين األلبػػػػاين، نشػػػػر: ادلكتػػػػب ى(ٔٗٚبػػػػن عبػػػػدهللا اخلطيػػػػب التربيػػػػزم  تحملمػػػػد 
 ـ(.ٜٜٚٔى = ٜٜٖٔ  ٕبّبكت، ط –اإلسالمي 

 ادلصباح ادلنًن يف غريب الشرح الكبًن  ..ٖٖٚٙٚٙ

 بّبكت. -، نشر: ادلكتبة العلميةى(ٓٚٚألٞبد بن دمحم بن علي الف يومّي  ت 

 مصرع التصوؼ  ..ٖٖٛٙٛٙ

عبػػدالرٞبن ، ٙبقيػػق: ىػػػ(٘ٛٛ: تحسػػن الػػرابط بػػن علػػي بػػن أيب بكػػر البقػػاعي  بػػراىيم بػػن عمػػر بػػن إل
 .مكة ادلكرمة -عباس أٞبد الباز ، نشر: الوكيل

 مصطلحات الفقهاء كاألصوليٌن  ..ٜٖٜٖٙٙ

 ـ.ٜٕٓٓ-ىػٖٓٗٔ،  ٖلػ أ.د: دمحم بن إبراىيم احلفناكم، نشر: دار السالـ، ط 

 فادلصنَّ   ..ٖٖٓٚٓٚ
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حبيػػب الػػرٞبن األعظمػػي، نشػػر: ادلكتػػب  :ٙبقيػػق ،ى(ٕٔٔأليب بكػػر عبػػدالرزاؽ بػػن مهػػاـ الصػػنعاين  ت
 .ـ(ٕٜٚٔى = ٜٖٔٔ  ٔط بّبكت، -اإلسالمي

 فادلصنَّ   ..ٖٖٔٚٔٚ
: دمحم عوامة، نشػر: دار القبلػة للثقافػة ٙبقيق ،ى(ٖٕ٘ ت الكوُب عبدهللا بن دمحم بن أيب شيبة يب بكرأل

 ـ(.ٕٙٓٓىٕٚٗٔ  ٔاإلسالمية، جدة، كمؤسسة علـو القرآف، بّبكت، ط
 نوار على صحاح اآلاثر مطالع األ  ..ٕٖٕٖٚٚ

ٙبقيػػق: دار ، ىػػػ(ٜٙ٘: تبػػراىيم بػػن يوسػػف بػػن أدىػػم الػػوىراين احلمػػزم، أبػػو إسػػحاؽ ابػػن قرقػػوؿ  إل
 ، ٔ، ط دكلػة قطػر -كزارة األكقػاؼ كالشػؤكف اإلسػالمية ، نشػر: الفالح للبحث العلمي كٙبقيػق الػَباث

 .ـ ٕٕٔٓ -ىػ  ٖٖٗٔ

 شرح كسيط الغزايل ادلطلب العايل  ..ٖٖٖٖٚٚ

   (، ٙبقيق: رلموعة من الطالب، رسائل علمية ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة.ٓٔٚ ت: البن رفعة

 ادلطلع على ألفاظ ادلقنع   ..ٖٖٗٚٗٚ

زلمػػود ، ٙبقيػػق: ىػػػ(ٜٓٚ: تمػػد بػػن أيب الفػػتح بػػن أيب الفضػػل البعلػػي، أبػػو عبػػد هللا، مشػػس الػػدين  حمل
 .ـ ٖٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔ، ٔ، طمكتبة السوادم للتوزيع، نشر: األرانؤكط كايسْب زلمود اخلطيب

 ادلعامل األثًنة يف السنة كالسًنة  ..ٖٖ٘ٚ٘ٚ
 .ىػ ٔٔٗٔ، ٔ، ط بّبكت -دمشق -دار القلم، الدار الشامية ، نشر: مد بن دمحم حسن ُشرَّابحمل

 معامل السن   ..ٖٖٙٚٙٚ

، تصػػحيح: دمحم راغػػب الطبػػاخ، نشػػر: ادلطبعػػة ى(ٖٛٛأليب سػػليماف ٞبػػد بػػن دمحم اخلطّػػايب البسػػٍب  ت 
 ـ(.ٖٖٜٔى = ٕٖ٘ٔ  ٔط حلب، –العلمية 

 معاين القرآف كإعرابو  ..ٖٖٚٚٚٚ
، عبػػد اجلليػػل عبػػده شػػليب، ٙبقيػػق: ىػػػ(ٖٔٔ: تبػػراىيم بػػن السػػرم بػػن سػػهل، أبػػو إسػػحاؽ الزجػػاج  إل

   .ـ ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔ ، ٔ، طبّبكت –عامل الكتب نشر: 

 معجم البلااف  ..ٖٖٛٚٛٚ
دار صػػػادر، نشػػػر:  ،ىػػػػ(ٕٙٙ: تشػػػهاب الػػػدين أبػػػو عبػػػد هللا ايقػػػوت بػػػن عبػػػد هللا الركمػػػي احلمػػػوم  ل

 .ـ ٜٜ٘ٔ، ٕ، ط بّبكت

 معجم شيوخ اب  حجر اذليتمي  ..ٜٖٜٖٚٚ

 ىػ(، ادلكتبة األزىرية.ٜٗٚألٞبد بن حجر اذليتمي،  ت: 
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 دلعجم الكبًنا  ..ٖٖٓٛٓٛ

مكتبػة ابػن ٞبدم عبداجمليد السلفي، نشػر:  :ٙبقيقى( ٖٓٙأليب القاسم سليماف بن أٞبد الطرباين  ت
 .ٕالقاىرة، ط -تيمية

 ادلعاصرةمعجم اللغة العربية   ..ٖٖٔٛٔٛ
، ٔ، ط عػػامل الكتػػب، نشػػر: ىػػػ( ٗبسػػاعدة فريػػق عمػػلٕٗٗٔ: تد أٞبػػد سلتػػار عبػػد احلميػػد عمػػر  لػػػ/ 

 .ـ ٕٛٓٓ -ىػ  ٜٕٗٔ

 معجم ادلعامل اجلغرافية يف السًنة النبوية  ..ٕٖٕٖٛٛ

 ـ(.ٕٜٛٔى = ٕٓٗٔ  ٔمكة ادلكرمة، ط  -عاتق بن غيث البالدم، نشر: دار مكة

 معجم ما استعجم  ..ٖٖٖٖٛٛ

، ٙبقيػػػق: مصػػػطفى السػػػقا، نشػػػر: عػػػامل الكتػػػب، ى(ٚٛٗعبػػػدالعزيز األندلسػػػي   أليب عبيػػػد عبػػػدهللا بػػػن
 ـ(.ٖٜٛٔى = ٖٓٗٔ ٖبّبكت، ط

 معجم ادلؤلفٌن  ..ٖٖٗٛٗٛ
بػػػّبكت، دار إحيػػػاء  -مكتبػػػة ادلثػػػُب ، نشػػػر: ىػػػػ(ٛٓٗٔ: ت  يعمػػػر بػػػن رضػػػا بػػػن دمحم كحالػػػة الدمشػػػقل

 .الَباث العريب بّبكت
 ادلعجم الوسيط  ..ٖٖ٘ٛ٘ٛ

 تركيا. -دلكتبة اإلسالمية إخراج: رلموعة من العلماء، نشر: ا

 معجم ديواف األدب  ..ٖٖٙٛٙٛ

، دكتػػػػور أٞبػػػػد سلتػػػػار عمػػػػر، ىػػػػػ(ٖٓ٘: تإبػػػػراىيم إسػػػػحاؽ بػػػػن إبػػػػراىيم بػػػػن احلسػػػػْب الفػػػػارايب،   أليب
، مؤسسػػػػة دار الشػػػػعب للصػػػػحافة كالطباعػػػػة كالنشػػػػر، القػػػػاىرة، نشػػػػر: راجعػػػػة: دكتػػػػور إبػػػػراىيم أنػػػػيسكم

 .ـ ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ

 ليزم(إنك -معجم لغة الفقهاء )عريب  ..ٖٖٚٛٚٛ

 ـ(.ٜٛٛٔى =ٛٓٗٔ  ٕبّبكت، ط -للدكتور دمحم ركاس قلعة جي، نشر: دار النفائس

 معجم مقاييس اللغة  ..ٖٖٛٛٛٛ

بػػّبكت،  -، ٙبقيػػق: عبدالسػػالـ دمحم ىػػاركف، نشػػر: دار اجليػػلى(ٜٖ٘أليب احلسػػْب أٞبػػد بػػن فػػارس  ت
 ـ(.ٜٜٔٔى = ٔٔٗٔ  ٔط

 ادلعونة يف اجلاؿ   ..ٜٖٜٖٛٛ
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د. علػػػػي عبػػػػد العزيػػػػز ، ٙبقيػػػػق: ىػػػػػ(ٙٚٗ: تّبازم  سػػػػحاؽ إبػػػػراىيم بػػػػن علػػػػي بػػػػن يوسػػػػف الشػػػػإ أليب
 ىػ.ٚٓٗٔ، ٔ، ط الكويت –ٝبعية إحياء الَباث اإلسالمي ، نشر: العمّبيِب

 ادلُغِرب يف ترتيب ادلعِرب  ..ٜٖٜٖٓٓ

، ٙبقيػػػػق: زلمػػػػود فػػػػاخورم، كعبداحلميػػػػد سلتػػػػار، نشػػػػر: ى(ٓٔٙأليب الفػػػػتح انصػػػػر الػػػػدين ادلطػػػػرزم  ت
 ـ(.ٜٜٚٔى = ٜٜٖٔ  ٔحلب، ط -مكتبة أسامة بن زيد

 ادلغين  ..ٜٖٜٖٔٔ

، ٙبقيػػق: د. عبػػدهللا بػػن عبداحملسػػن ى(ٕٓٙأليب دمحم عبػػدهللا بػػن أٞبػػد بػػن دمحم بػػن قدامػػة ادلقدسػػي  ت
 ـ(.ٕٚٓٓى = ٕٛٗٔ  ٙالرايض، ط -الَبكي، كعبدالفتاح احللو، نشر: دار عامل الكتب

 مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج   ..ٕٜٖٕٜٖ
، ط دار الكتػب العلميػة، نشػر: ىػ(ٜٚٚ: تالشربيِب الشافعي   شمس الدين، دمحم بن أٞبد اخلطيبل

 .ـٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔ، ٔ

 ادلغين ع  محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف "اإلحياء" م  األخبار  ..ٖٜٖٖٜٖ

، عنايػػة: أشػرؼ بػن عبدادلقصػػود، نشػر: مكتبػػة ى(ٙٓٛأليب الفضػل عبػدالرحيم بػػن حسػْب العراقػي  ت
 ـ(.ٜٜ٘ٔ ى =٘ٔٗٔ  ٔالرايض، ط  –طربية 

 مفاتيح الغيب = التفسًن الكبًن  ..ٜٖٜٖٗٗ
عبػػد هللا دمحم بػػن عمػػر بػػن احلسػػن بػػن احلسػػْب التيمػػي الػػرازم ادللقػػب بفخػػر الػػدين الػػرازم خطيػػب  أليب

 .ىػٕٓٗٔ، ٖ، ط بّبكت –دار إحياء الَباث العريب ، نشر: ىػ(ٙٓٙ: تالرم  

 ادلقاصا احلسنة يف بياف نثًن م  األحاديث ادلشتهرة على األلسنة  ..ٜٖٜٖ٘٘

، تصحيح كتعليق: عبػدهللا دمحم الصػديق، نشػر: دار الكتػب ى(ٕٜٓحملمد بن عبدالرٞبن السخاكم  ت
 ـ(.ٜٜٚٔى = ٜٜٖٔ  ٔبّبكت، ط -العلمية

 (معرفة أنواع علـو احلايثمقامة اب  الصالح )  ..ٜٖٜٖٙٙ
نور الػدين ، ٙبقيق: ىػ(ٖٗٙ: تعثماف بن عبد الرٞبن، أبوعمرك، تقي الدين ادلعركؼ اببن الصالح  ل

 ـٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔ، بّبكت –سوراي، دار الفكر ادلعاصر  -دار الفكر، نشر: عَب

 ادلقنع يف علـو احلايث  ..ٜٖٜٖٚٚ

، ٙبقيػػق: ىػػ(ٗٓٛ ت:حفػص عمػػر بػن علػػي بػن أٞبػػد الشػافعي ادلصػػرم   بػن ادللقػػن سػراج الػػدين أيبال
 .ىػٖٔٗٔ، ٔ، ط السعودية –دار فواز للنشر ، نشر: عبد هللا بن يوسف اجلديع

 حلادللل كالن  ..ٜٖٜٖٛٛ
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 .مؤسسة احلليب، نشر: ىػ(ٛٗ٘: تالفتح دمحم بن عبد الكرًن بن أىب بكر أٞبد الشهرستاين   أليب

 ادلنار ادلنيف يف الصحيح كالضعيف  ..ٜٜٖٜٜٖ

، ٙبقيػػق: العالمػػة عبػػدالرٞبن ى(ٔ٘ٚلشػػمس الػػدين دمحم بػػن أيب بكػػر ادلعػػركؼ اببػػن القػػيم اجلوزيػػة  ت 
 ـ(.ٜٜٛٔى = ٜٔٗٔ  ٕالرايض، ط -بن حيٓب ادلعلمي، نشر: دار العاصمة

 ادلنتخب م  غريب نالـ العرب  ..ٓٓٗٓٓٗ
د ، ٙبقيػػق: ىػػػ(ٜٖٓ: بعػػد ت«  كػػراع النمػػل»احلسػػن ادللقػػب بػػػ  لػػي بػػن احلسػػن اذلُنػػائي األزدم، أيبلع

، ط جامعػػة أـ القػػرل  معهػػد البحػػوث العلميػػة كإحيػػاء الػػَباث اإلسػػالمي(، نشػػر: دمحم بػػن أٞبػػد العمػػرم
 .ـٜٜٛٔ -ىػ ٜٓٗٔ، ٔ

 دلوطأ ادلنتقى شرح ا  ..ٔٓٗٔٓٗ

بػػّبكت،  -(، ٙبقيػػق: دمحم عبػػدالقادر عطػػاء، دار الكتػػب العلميػػةٜٗٗأليب الوليػػد سػػليماف البػػاجي  ت
 ـ(.ٜٜٜٔى = ٕٓٗٔ  ٔط

 ادلنثور يف القواعا الفقهية  ..ٕٕٓٗٓٗ

كزارة األكقػػػاؼ  ، نشػػػر: ىػػػػ(ٜٗٚ تعبػػػد هللا بػػػدر الػػػدين دمحم بػػػن عبػػػد هللا بػػػن هبػػػادر الزركشػػػي  أليب  
 ـٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔ ، ٕ، ط الكويتية

 ادلنجا يف اللغة  ..ٖٖٓٗٓٗ

ٙبقيػػػق: ، ىػػػػ(ٜٖٓ: بعػػػد ت«  كػػػراع النمػػل»علػػي بػػػن احلسػػػن اذلُنػػائي األزدم، أبػػػو احلسػػػن ادللقػػب بػػػػ ل
 .ـ ٜٛٛٔ ، ٕ، ط عامل الكتب، القاىرة، نشر: دكتور أٞبد سلتار عمر، دكتور ضاحي عبد الباقي

 منهاج الطالبٌن كعماة ادلفتٌن يف الفقو  ..ٗٓٗٗٓٗ

 عوض قاسم أٞبد عوض، ٙبقيق: ىػ(ٙٚٙ: تٓب بن شرؼ النوكم  زكراي زليي الدين حي أليب
 .ـٕ٘ٓٓىػ/ٕ٘ٗٔ ، ٔ، طالناشر: دار الفكر

 ادلنهاج القومي  ..٘ٓٗ٘ٓٗ
ٞبػػػد بػػػن دمحم بػػػن علػػػي بػػػن حجػػػر اذليتمػػػي السػػػعدم األنصػػػارم، شػػػهاب الػػػدين شػػػيخ اإلسػػػالـ، أبػػػو أل

 ـ.ٕٓٓٓ-ىػ ٕٓٗٔ ٔ، طدار الكتب العلمية، نشر: ىػ(ٜٗٚ: تالعباس  
 ج شرح صحيح مسلم ب  احلجاجادلنها   ..ٙٓٗٙٓٗ

، ٕ، طبػػػّبكت –دار إحيػػػاء الػػػَباث العػػػريب  ، نشػػػر:ى(ٙٚٙحملػػػي الػػػدين حيػػػٓب بػػػن شػػػرؼ النػػػوكم  ت 
 ىػ.ٕٜٖٔ

 ادلنهاج يف شعب اإلمياف   ..ٚٓٗٚٓٗ
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، حلمػي دمحم فػودة، ٙبقيػق: ىػػ( ٖٓٗ: تأبػو عبػد هللا احل ِليمػي   لحسْب بن احلسن بػن دمحم بػن حلػيمل
 .ـ ٜٜٚٔ -ػ ى ٜٜٖٔٔ، ط دار الفكرنشر: 

 منهج الطالب يف فقو اإلماـ الشافعي   ..ٛٓٗٛٓٗ

، ٙبقيػػػق: ىػػػػ(ٕٜٙ: تزكػػػراي بػػػن دمحم بػػػن أٞبػػػد بػػػن زكػػػراي األنصػػػارم، زيػػػن الػػػدين أبػػػو حيػػػٓب السػػػنيكي  ل
 .ـٜٜٚٔ -ىػ ٚٔٗٔ، ٔ، طبّبكت–دار الكتب العلمية ، نشر: صالح بن دمحم بن عويضة

 يف خمتصر علـو احلايث النبوم ادلنهل الركم  ..ٜٜٓٗٓٗ
د. زليػي الػدين  ، ٙبقيػق: ىػػ(ٖٖٚ: تبد هللا، دمحم بػن إبػراىيم بػن سػعد هللا بػن ٝباعػة الكنػاين  ع أليب

 ىػ. ٙٓٗٔ، ٕ، ط دمشق –دار الفكر ، نشر: عبد الرٞبن رمضاف

 ادلنهل الصايف كادلستوىف بعا الوايف  ..ٓٔٗٓٔٗ
تقػدًن: ، ك مػْبد دمحم دمحم أ، ٙبقيػق: ىػػ(ٗٚٛ: ت  يوسف بن تغرم بردم بن عبد هللا الظاىرم احلنفيل

 .اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، نشر: دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور

 اإلماـ الشافعي وادلهذب يف فق  ..ٔٔٗٔٔٗ
 -دار الكتػػػػب العلميػػػػة، نشػػػػر: ىػػػػػ(ٙٚٗ: تسػػػػحاؽ إبػػػػراىيم بػػػػن علػػػػي بػػػػن يوسػػػػف الشػػػػّبازم  إ أليب

 بّبكت.

 ادلهمات يف شرح الركضة كالرافعي  ..ٕٕٔٗٔٗ

 -، عنايػػة: أبػػو الفيصػػل أٞبػػد الػػدمياطي، نشػػر: دار ابػػن حػػـزىػػػٖٚٚجلمػػاؿ عبػػدالرحيم األسػػنوم، ت: 
 ـ.ٜٕٓٓ -ىػٖٓٗٔ، ٔبّبكت، ط

 ادلواعظ كاالعتبار بذنر اخلطط كاآلاثر   ..ٖٖٔٗٔٗ

دار الكتػػػب العلميػػػػة، ، نشػػػػر: ىػػػػ(٘ٗٛ: تٞبػػػد بػػػن علػػػػي بػػػن عبػػػػد القػػػادر، تقػػػػي الػػػدين ادلقريػػػػزم  أل
 .ىػ ٛٔٗٔ ، ٔ، ط بّبكت

 نبوميف احلايث ال موسوعة الطًن كاحليواف  ..ٗٔٗٗٔٗ

 القاىرة ، نشر: عبد اللطيف عاشورل
 ادلوسوعة ادليسرة يف األدايف كادلذاىب كاألحزاب ادلعاصرة  ..٘ٔٗ٘ٔٗ

دار ، نشػػػر: إشػػػراؼ كٚبطػػػيط كمراجعػػػة: د. مػػػانع بػػػن ٞبػػػاد اجلهػػػِب، لنػػػدكة العادليػػػة للشػػػباب اإلسػػػالميل
 .ىػٕٓٗٔ، ٗ، ط الندكة العادلية للطباعة كالنشر كالتوزيع

 حيٍن الليثي( )ركاية حيٍن ب  ادلوطأ  ..ٙٔٗٙٔٗ
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 -دمحم فػػؤاد عبػػدالباقي، نشػػر: دار احلػػديث :ٙبقيػػقى( ٜٚٔ ت أليب عبػػدهللا مالػػك بػػن أنػػس األصػػبحي
 (.ـٖٜٜٔ=   ىٖٔٗٔ  ٕط القاىرة،

 ادلوطأ )ركاية   ب  احلس  الشيباين(  ..ٚٔٗٚٔٗ

: عبػػػدالوىاب عبػػػداللطيف، نشػػػر: اجمللػػػس ٙبقيػػػقى( ٜٚٔ ت أليب عبػػػدهللا مالػػػك بػػػن أنػػػس األصػػػبحي
 ـ(.ٜٜٗٔى = ٗٔٗٔ  ٗالقاىرة، ط  -للشؤكف اإلسالميةاألعلى 

 ميزاف االعتااؿ يف نقا الرجاؿ  ..ٛٔٗٛٔٗ

علػػػػي دمحم البجػػػاكم، نشػػػػر: دار  :ٙبقيػػػق ،ى(ٛٗٚأليب عبػػػدهللا دمحم بػػػن أٞبػػػػد بػػػن عثمػػػػاف الػػػذىيب  ت 
 .ـ(ٖٜٙٔ =  ىٕٖٛٔ  ط بّبكت، - ادلعرفة

 النجم الوىاج يف شرح ادلنهاج  ..ٜٜٔٗٔٗ
، نشػػر: ىػػػ(ٛٓٛ تعيسػػى بػػن علػػي الػػدَِّمّبم أبػػو البقػػاء الشػػافعي   كمػػاؿ الػػدين، دمحم بػػن موسػػى بػػنل

 .ـ ٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔ ، ٔ، ط جلنة علمية، ٙبقي: جدة -دار ادلنهاج 

 النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة  ..ٕٕٓٗٓٗ
كزارة الثقافػػػة كاإلرشػػػاد ، نشػػػر: ىػػػػ(ٗٚٛ: ت  احلنفػػػي يوسػػػف بػػػن تغػػػرم بػػػردم بػػػن عبػػػد هللا الظػػػاىرمل

 .تب، مصرالقومي، دار الك

  نصب الراية ألحاديث اذلااية  ..ٕٕٔٗٔٗ

القبلػػة نشػػر: دار  ، تصػػحيح: دمحم عوامػػة،ى(ٕٙٚ ت أليب دمحم ٝبػػاؿ الػػدين عبػػدهللا بػػن يوسػػف الزيلعػػيّ 
 .ـ(ٖٕٓٓ = ىٕٗٗٔ  ٕ، طّبكتب -جدة، كمؤسسة الرايف -للثقافة

 نظم العقياف يف أعياف األعياف   ..ٕٕٕٕٗٗ

ادلكتبػة ، نشػر: فيليػب حػٍب، ٙبقيػق: ىػ(ٜٔٔادلتوَب: عبد الرٞبن بن أيب بكر، جالؿ الدين السيوطي  
 .بّبكت –العلمية 

 يف تفسي غريب ألفاظ ادلهذبالنظم ادلستعذب   ..ٖٕٖٕٗٗ

دراسػة كٙبقيػق كتعليػق: د. ، ىػػ(ٖٖٙ تمد بن أٞبػد بػن دمحم الػركيب، أبػو عبػد هللا، ادلعػركؼ ببطػاؿ  حمل
 .ـ ٜٛٛٔعاـ النشر: ، مةادلكتبة التجارية، مكة ادلكر  ، نشر:مصطفى عبد احلفيظ س املِ 

 نفائس الارر يف ترمجة اب  حجر  ..ٕٕٗٗٗٗ

ٔبامعػػة ادللػػك سػػعود ابلػػرايض، بػػرقم:   -ىػػػ(، سلطػػوطٖٜٚأليب بكػػر بػػن دمحم السػػيفي، كػػاف حيػػان قبػػل  
 ، الناسخ: عبدهللا السنكرم.ٜٕٙٙ

 تفسًن ادلاكردم النك  كالعيوف =    ..ٕٕ٘ٗ٘ٗ
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السػيد ابػن عبػد ادلقصػود ، ٙبقيػق: ىػػ(ٓ٘ٗ ت:احلسن علي بن دمحم بػن دمحم بػن حبيػب ادلػاكردم   أليب
 .بّبكت / لبناف -دار الكتب العلمية ، نشر: بن عبد الرحيم

 هناية األرب يف معرفة أنساب العرب  ..ٕٕٙٗٙٗ

، ٙبقيػػػق: إبػػػراىيم األبيػػػارم، نشػػػر: دار الكتػػػاب ى(ٕٔٛأليب العبػػػاس أٞبػػػد بػػػن علػػػي القلقشػػػندم  ت
 ـ(.ٜٓٛٔى = ٓٓٗٔ  ٕبّبكت، ط –اللبناين 

 ؿ شرح منهاج الوصوؿهناية السو   ..ٕٕٚٗٚٗ
دار ، نشػػر: ىػػػ(ٕٚٚ تعبػػد الػػرحيم بػػن احلسػػن بػػن علػػي اإلسػػنوم الشػػافعّي، أبػػو دمحم، ٝبػػاؿ الػػدين  ل

 .ـٜٜٜٔ -ىػٕٓٗٔ، ٔ، ط لبناف -بّبكت -الكتب العلمية 

 هناية احملتاج إىل شرح ادلنهاج  ..ٕٕٛٗٛٗ
 - ، ط أخػػػػّبةدار الفكػػػػر، بػػػػّبكت، نشػػػػر: ىػػػػػ(ٗٓٓٔ تشػػػػمس الػػػػدين دمحم بػػػػن أيب العبػػػػاس الرملػػػػي  ل

 .ـٜٗٛٔىػ/ٗٓٗٔ

 هناية ادلطلب هناية ادلطلب يف دراية ادلذىب  ..ٜٕٜٕٗٗ
عبػػد  .أ. د، ٙبقيػػق: ىػػػ(ٛٚٗ تبػػد ادللػػك بػػن عبػػد هللا بػػن يوسػػف اجلػػويِب،  ادللقػػب إبمػػاـ احلػػرمْب  لع

 .ـٕٚٓٓ-ىػٕٛٗٔ، ٔ، ط دار ادلنهاج، نشر: العظيم زلمود الّديب

 النهاية يف غريب احلايث كاألثر  ..ٖٖٓٗٓٗ

، صػػػالح بػػػن دمحم بػػػن عويضػػػة تعليػػػق: ،ى(ٙٓٙدات ادلبػػػارؾ بػػػن دمحم اجلػػػزرم ابػػػن األثػػػّب  تأليب السػػػعا
 .ـ(ٜٜٚٔى = ٛٔٗٔ  ٔبّبكت، ط  –دار الكتب العلمية نشر: 

 نيل ادلراـ نيل ادلراـ م  تفسًن آايت األحكاـ  ..ٖٖٔٗٔٗ
حسػن ٙبقيػق: دمحم ، ىػػ(ٖٚٓٔ تالطيب دمحم صديق خاف بن حسن احلسيِب البخارم القنَّوجي   أليب

 ـ.ٖٕٓٓ،شر: دار الكتب العلمية، نأٞبد فريد ادلزيدم -إمساعيل 

 اذلااية إىل أكىاـ الكفاية  ..ٕٖٕٖٗٗ

، ٙبقيػػق: ىػػػ(ٕٚٚعبػػد الػػرحيم بػػن احلسػػن بػػن علػػي اإلسػػنوم الشػػافعّي، أبػػو دمحم، ٝبػػاؿ الػػدين  ادلتػػوَب: 
 ، بػػػػن الرفعػػػػةدار الكتػػػػب العلمػػػػي، مطبػػػػوع ٖباٛبػػػػة  كفايػػػػة النبيػػػػو( ال، نشػػػػر: رلػػػػدم دمحم سػػػػركر ابسػػػػلـو

 ـ.ٜٕٓٓ
 اذلااية يف شرح بااية ادلبتام   ..ٖٖٖٖٗٗ

طػػػالؿ ، ٙبقيػػػق: ىػػػػ(ٖٜ٘ تعلػػي بػػػن أيب بكػػػر بػػػن عبػػػد اجلليػػػل ادلرغينػػػاين، أبػػػو احلسػػػن برىػػػاف الػػػدين  
 .لبناف -بّبكت  -دار احياء الَباث العريب ، نشر: يوسف
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 ىاية العارفٌن أمساء ادلؤلفٌن كآاثر ادلصنفٌن  ..ٖٖٗٗٗٗ

 -ىػ(، نشر: ككالػة ادلعػارؼ احللبيػةٜٜٖٔأمّب سليم البايب البغدادم،  ت:  إلمساعيل بن دمحم أمْب بن 
 ـ.ٜٔ٘ٔاسطنبوؿ، سنة النشر: 

     الواضح يف أصوؿ الفقو  ..ٖٖ٘ٗ٘ٗ

حسػن ، ٙبقيػق: ىػػ(ٖٔ٘ تالوفاء، علي بن عقيػل بػن دمحم بػن عقيػل البغػدادم  أليب 
ُ
الػدكتور ع بػد هللا بػن ع بػد ادل

 .ـٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔ، ٔ، طلبناف –كالنشر كالتوزيع، بّبكتمؤسسة الرسالة للطباعة ، نشر: الَبكي

 الوايف ابلوفيات  ..ٖٖٙٗٙٗ

، ٙبقيػػػق: أٞبػػػد األرانؤكط، كتزكػػػي مصػػػطفى، ى(ٗٙٚلصػػػالح الػػػدين خليػػػل بػػػن أيبػػػك الصػػػفدم  ت 
 ـ(.ٕٓٓٓى = ٕٓٗٔ  ٔبّبكت، ط  -نشر: دار إحياء الَباث العريب

 يف فقو مذىب اإلماـ الشافعي الوجيز  ..ٖٖٚٗٚٗ

ىػػػ(، ٙبقيػػق: أٞبػػد فريػػد ادلزيػػدم، نشػػر: دار الكتػػب العلميػػة ٘ٓ٘دمحم الغػػزايل  ت:  أليب حامػػد دمحم بػػن
 ـ.ٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔ، ٔبّبكت، ط –

 يف ادلذىب الوسيط  ..ٖٖٛٗٛٗ

ىػ(، ٙبقيق: أٞبد زلمود إبراىيم، نشػر: دار السػالـ، مصػر، ٘ٓ٘أليب حامد دمحم بن دمحم الغزايل،  ت: 
 ـ.ٜٜٚٔ -ىػٚٔٗٔ، ٔط

 ادلصطفىكفاء الوفاء أبخبار دار   ..ٜٖٜٖٗٗ
 -دار الكتػػب العلميػػة ، نشػػر: ىػػػ(ٜٔٔ تعلػػي بػػن عبػػد هللا بػػن أٞبػػد احلسػػِب الشػػافعي السػػمهودم  ل

 ىػ.ٜٔٗٔ، ٔ، ط بّبكت

 الوفيات  ..ٓٗٗٓٗٗ
صػاحل مهػدم عبػاس ، د. بشػار  ، ٙبقيػق: ىػػ(ٗٚٚ تتقي الدين دمحم بن ىجرس بن رافػع السػالمي  ل

 ىػ.ٕٓٗٔ، ، طبّبكت -مؤسسة الرسالة ، نشر: عواد معركؼ

 كفيات األعياف كأبناء أبناء الزماف  ..ٔٗٗٔٗٗ

، ٙبقيق: د. إحسػاف عبػاس، نشػر: دار ى(ٔٛٙأليب العباس أٞبد بن دمحم بن أيب بكر بن خلكاف  ت 
 بّبكت. -صادر

 الوقوؼ كالرتجل م  اجلامع دلسائل اإلماـ أمحا ب  حنبل الوقوؼ كالرتجل أليب بكر اخلالؿ  ..ٕٕٗٗٗٗ
ؿ البغػػػدادم احلنبلػػػي  بكػػػر أٞبػػػد بػػػن دمحم بػػػن ىػػػاركف بػػػن يزيػػػد ا أليب سػػػيد  ، ٙبقيػػػق: ىػػػػ(ٖٔٔ تخل ػػػالَّ

 .ـٜٜٗٔ -ىػ  ٘ٔٗٔ ،ٔ، ط دار الكتب العلمية، نشر: كسركم حسن
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 فَزس املوضوعات  -11
 

 الصفحة ادلوضوع
 3 ادلقاِّمة

 ٘ أسباب اختيار ادلوضوع
 ٘ أمهية ادلوضوع

 ٘ القيمة العلمية دلًب الكتاب كمؤلفو
 ٚ  اإلمداد بشرح اإلرشاد( القيمة العلمية للمخطوط

 ٛ الدراسات السابقة
 ٜ خطة البحث

 ٕٔ منهج التحقيق
 ٗٔ كتقدير شكر

 15 القسم األكؿ: الاراسة
الفصل األكؿ: دراسة حياة اإلماـ شرؼ الدين بن ادلقرئ، كدراسة كتاب 

 "إرشاد الغاكم ُب مسالك احلاكم"
ٔٙ 

 ٚٔ ـ شرؼ الدين بن ادلقرئ"ادلبحث األكؿ: التعريف ٗبؤلف ادلًب "اإلما
 ٛٔ ادلطلب األكؿ: امسو كنسبو كمولده ككفاتو

 ٕٓ ادلطلب الثاين: نشأتو، كطلبو للعلم
 ٕٔ ادلطلب الثالث: شيوخو
 ٕٕ ادلطلب الرابع: تالميذه

 ٕٗ ادلطلب اخلامس: عقيدتو، كمذىبو الفقهي
 ٕٙ ، كثناء العلماء عليوادلطلب السادس: مكانتو العلمية

 ٜٕ ادلطلب السابع: آاثره العلمية
  ادلبحث الثاين: نبذة عن كتاب  إرشاد الغاكم ُب مسالك احلاكم(



 

    

 
 

777 

 املوضوعاتفَزس 

 ٕٖ ادلطلب األكؿ: أمهية الكتاب
 ٖٖ ادلطلب الثاين: مكانتو عند العلماء كعند أىل ادلذىب

 ٖ٘ ادلطلب الثالث منهج ادلؤلف ُب الكتاب
 ٖٙ ادلطلب الرابع: التعريف أبىم شركح اإلرشاد
 ٖٛ ادلطلب اخلامس: مصادر ادلؤلف ُب الكتاب

 ٜٖ كمؤلفو كشركحو ادلطلب السادس: نبذة عن احلاكم الصغّب
 ٕٗ ابن حجر اذليتمي ككتابو: "اإلمداد بشرح اإلرشاد"  ارحشالفصل الثاين: ال

 ٖٗ ادلبحث األكؿ: ترٝبة الشارح ابن حجر اذليتمي
 ٗٗ ادلطلب األكؿ: امسو كنسبو كمولده

 ٘ٗ ادلطلب الثاين: نشأتو
 ٚٗ ادلطلب الثالث: شيوخو
 ٛٗ ادلطلب الرابع: تالميذه

 ٜٗ ادلطلب اخلامس: عقيدتو، كمذىبو الفقهي
 ٔ٘ ادلطلب السادس: مكانتو العلمية، كثناء العلماء عليو

 ٕ٘ ادلطلب السابع: آاثره العلمية
 ٘٘ ادلطلب الثامن: كفاتو

 ٙ٘ ادلبحث الثاين: التعريف بكتاب اإلمداد بشرح اإلرشاد
 ٚ٘ ادلطلب األكؿ: ٙبقيق اسم الكتاب كنسبتو إىل ادلؤلف

 ٜ٘ ادلطلب الثاين: كصف النسخ اخلطية
 ٕٙ ادلطلب الثالث: منهج ادلؤلف ُب الكتاب

 ٘ٙ ابع: أمهية الكتاب العلمية كمكانتو بْب شركح اإلرشادادلطلب الر 
 ٚٙ ادلطلب اخلامس: موارد الكتاب كمصطلحاتو

 ٙٚ ادلطلب السادس: إرفاؽ مناذج من النسخ اخلطية
 81 الّنص احملّقق
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 ٕٛ فصل ُب أماف الكافر
 ٘ٓٔ تتمة

 ٙٓٔ فصل ُب عقد اجلزية
 ٚ٘ٔ فصل ُب اذلدنة
 ٛٚٔ ابب ُب الذكاة

 ٖٕٛ ابب ُب الض ِحية
 ٖٙٓ تتمة

 ٖٖٔ ابب ُب بياف ما حيل من األطعمة كما حيـر
 ٖٖٙ فرع

 ٜٖ٘ تتمة
 ٖٙٔ ابب ُب ادلسابقة بنحو اخليل كادلناضلة بنحو السهاـ

 ٜٖٓ ابب ُب األدياف
 ٜٔٗ ابب ُب النذر

 ٚٓ٘ فرع
 ٖٙ٘ فركع

 ٓٗ٘ ابب ُب القضاء
 ٙٙٙ ابب ُب العتق

 ٙٚٙ فرع
 ٗٛٙ فرع

 ٜٛٙ ابب ُب التدبّب
 ٔٔٚ ابب ُب الكتابة

 ٘ٙٚ ابب ُب أحكاـ أمهات األكالد
 774 الفهارس العامة

 ٘ٚٚ فهرس اآلايت القرآنية مرتبة حسب كركدىا ُب ادلصحف الشريف
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 ٓٛٚ فهرس األحاديث مرتبة حسب احلركؼ اذلجائية
 ٜٔٚ فهرس اآلاثر مرتبة حسب احلركؼ اذلجائية

 ٖٜٚ ادلَبجم ذلم فهرس األعالـ
 ٙٓٛ ادلصطلحاتالكلمات ك فهرس 

 ٕ٘ٛ فهرس ادلصطلحات الشافعية
 ٕٚٛ فهرس ادلذاىب الفكرية
 ٕٛٛ فهرس األماكن كالبلداف
 ٖٓٛ فهرس ادلصادر كادلراجع

 ٜٚٛ فهرس ادلوضوعات
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